
A VADOSFAI 
ARTIKULÁRIS EGYHÁZ
KÖZSÉG RÁBAKÖZBEN 

ÍRTA 

PAYR SÁNDOR 

BUDAPEST, 
H O R N Y A N S Z K Y VIKTOR CS. És KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA 

1910. 

^ , 



Leltári szám: 
._,AIUI 

Leltáfű^tuloll : 

M. KIR. ERZSÉBET 
TUD. EGYPTEM 

K ö f? Y V T A í U , 



A vadosfai artíkulárís egyházközség 
Rábaközben. 

Nem az első eset ez, hogy soproni főisko
lánk ifjúsága* a maga énekkarával, tanárainak 
vezetése alatt itt a vadosfai aiiikuláris egyház 
ősi templomában m^gjelenJ:̂  Már 1723-ban, ez
előtt 186 esztendővel, akkor is így, tavaszi, böjti 
időben volt, hogy Hajnóczy Dániel^ a hírneves 
soproni igazgató, nagy tanulósereggel jött ide, 
hol akkor együtt Yplt a dimáutúlí evangélikusok 
színe-java. Csak lelkész is negyven, amennyinél 
akkor nem is igen volt több a kerületben. 

Akkor nem a testvéri öröm és csendes épü
lés vágya hozta Yadosfára a távollakókat, ha
nem a közös gyász és hálás kegyelet, melyben 
összeforrott itt kerület, iskola és gyülekezet. 
Dunántúl utolsó nagy pátronusát. Telekesi Tö
rök Istvánt temették ide, a vadosfai templom 
sírboltjába; a hitvédő magyar hőst, aki nagy 
volt békében és háborúban egyaránt. A kurucz 
világban Rákóczinak kormánytanácsosa és hu
szárezredese, ki saját költségén toborzott rába
köziekből külön csapatot. A pesti vallásügyi bi
zottságban pedig az evangélikusok elszánt vé
dője, kire e miatt másodszor sütik rá a rebellis 
bélyeget. Egyedi kastélya valóságos menedék-

* Szerző e munkáját Vadosfán, az 1909 márc. 28-án 
tartott vallásos ünnepélyen olvasta fel. 



háza az üldözőit papoknak és tanítóknak, és 
soproni iskolánk szegény diákjait is ő táplálja; 
szép alapítványával ő veté meg szilárdabb alap
ját az alumneumnak. 

Hajnóczy igazgató ékes lalin beszédben tol
mácsolta akkor itt az iskola háláját. Hazamenve 
pedig elhatározlak, hogy Telekesi Török emlé
kére az ifjúsággal évenként hálaünnepet ülnek. 
Ez a szép szokás ma is megvan Sopronban. 

Ma azonban a vadosfai nemes egyházközség 
szives meghívására itt tartjuk meg hálaünne
pünket ez ősi templomban, mely alatt a dicső 
emlékű férfiúnak hamvai pihennek. Első sza
vunk is a hála és kegyelet szava. Légy üdvöz 
rég elköltözött nemes, fenkölt lélek, ki a bősz 
csaták fegyverzöreje közt sem feledéd, hogy el
vész a nép, amely tudomány nélkül való. El
jöttünk, hogy mint Hajnóczy tanulóseregének késő 
ivadékai, áldást mondjunk poraidra. Eljöttünk, 
hogy itt, az ősök emléke által meg.szentelt he
lyeken járva, Antaeusként, mintegy a földnek 
érintésétől mi is új életerőt nyerjünk és új lel
kesedést merítsünk az evangéliumi igazságokért 
való küzdelemre. 

A nagy halott után pedig az élőknek is, 
kik eme hit- és szabadsághősnek hamvait őrzik, 
a vadosfai nemes gyülekezetnek is hálás köszö
netet mondunk, hogy nekünk ily szép ünnepi 
alkalmat adott a régi emlékek felidézésére, a 
régi fénynél új szövétnek gyújtására s ezáltal 
a hitben és szent érzelmekben való gyarapo
dásra és épülésre. 

Ez a hely, ahol a kövek is beszélnek, szinte 
kényszerítőleg várja el tőlünk, hogy ősi arti-
kuláris gyülekezetünknek s az általa sokáig 
gondozott Rábaköznek múltját és jelentőségét 
kutassuk. 





Már maga az a körülmény, hogy Telekesi 
Török, kinek Egyeden volt a kastélya, nem a 
saját falvaiban, hanem ide kívánkozott meg
pihenni, arra mutat, hogy Vadosfának akkor 
valami oly kincse és kiváltsága lehetett, amely-
lyel egyéb helységek e vidéken nem rendel
keztek. És úgy is volt. Vadosfának a Rábaköz
ben egyedül volt akkor evangélikus temploma 
és szaliad vallásgyakorlata. Telekesi Török több 
templomot építtetett, de őt, a gazdag magyar 
nemest, mivel kuruc volt és protestáns, vala
mennyiből kitúrták. Vadosfától kellett szállást 
kérnie és itt szívesen is adtak neki. 

Vadosfát az 1681. évi soproni országgyűlés 
tette meg artikuláris gyülekezetnek s'ez a ki
váltságos helyzete kerek száz esztendeig, II. 
Józsefnek türelmi rendeletéig tartott, mely után 
már egyéb rábaközi gyülekezetek is feltámad
tak hamvaikból. Ez a száz esztendő (1081— 
1781.) ád Vadosfának kiváló egyháztörténeti 
jelentőséget. De hogy itteni központi szerepét 
megérthessük, vissza kell tekintenünk Vadosfá
nak és a Rábaköznek korábbi történetére is. 

I. Rábaközi egyházközségeink az alapvetés 
és elsö virágzás korában. 1535—1643. 

Rábaköz termékeny rónáin a reformáció 
első központjait a Nádasdyak és Ostffyak ősi 
birtokain kell keresnünk. Nádasdy Tamás már 
1534-bcn fogadta udvarába Erdősit és 153ő-ben 
Dévait. És OsffJ'y Jakab sopronmegyei alispán 
(1563 — 79.) is, valamint elődje Kisfaludy Pál 
(1552—63.)szinténevangéhkusok voltak. Nádasdy 
birtoka volt itt Vadosfához legközelebb, K 



vár, amelynek 1547-ből egy Kapui Mihály nevű 
lelkésze ismeretes. Ennek Sárvárra, az ottani 
sáfárhoz, Zoltán Imréhez intézett levele maradt 
fenn s ez a lelkész, mint akkor Nádasdy ura
dalmaiban a többiek is, már bizonyára protes
táns volt. És mai nap szinte meglepő lesz, ha 
azt kell mondanunk, hogy Rábaközben Kapu
vár volt az evangélikusok egyik legelső anya
gyülekezete. Még három más kapuvári lelkész
nek tudjuk a nevét: Laurentiades Jémosét, 1616-
ból. Szitás Istvánét 1630-ból és Szombathelyi 
Andrásét, akit 1632-ben avattak fel. Kapuvár, 
mint evangélikus gyülekezet, tovább mint egy 
teljes évszázadig fennállott és virágzott s csak 
akkor enyészett el, mikor a nagyravágyó II. 
Nádasdy Ferenc Eszterházy leányának" kedvé
ért és a nádorságnak reményében 1643-ban át
tért. Az 1655. és 1662. évi országgyűlésen pa
naszolják a kapuváriak, hogy a nép akarata 
ellenére vitték be hozzájuk a plébánust és Ná
dasdy csapatonként fogatta össze a kapuvária
kat és a várba hajtatta, hogy ott átgyóntassák 
őket. " 

Ettől fogva Kapuvár fenyítőháza lesz a rába
közi evangélikusoknak, amelynek börtöneit sok
szor lakják az üldözöttek. Itt szenvednek a gá-
lyarabolí, a vadosfaiakat is itt vonják ítélet alá 
és itt zárják el. De Berg l)áró idejében ismét 
protestáns ura lesz a kapuvári kastélynak, 
melynek egyik terme 1893-ban protestáns isten
tisztelet számára nyílik meg s az Erős várunk 
öröméneke csendül meg ott, hova előbb siral
mas panaszszó hangzott fel a mélységből. 

És Kapuváron kívül itt a Rábaközben sű
rűen voltak egymás mellett evang. gyülekeze
tek és fiiiák. Az Egyesség könyvét aláírt lelké
szek, régi jegyzőkönyvek, az 1654. évi vizitáció 
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és Musay Gergely püspökünk 1661. évi feljegy
zése tanúskodnak erről. 

Himódnak 1597. Komáromi István, Niczk-
nek Kóla János volt a lelkésze, Csapodé 1599. 
Kőszegi Lőrincz. Az 1603-ban Magyari István 
sárvári és Klaszekovics István fertőszentmiklósi 
esperesek által meglátogatott egyházak közt 
említtetnek; Beled, Niczk, Csapod, Himód, 
Czirák. 

Szill-Sárkúnynak már Győr elveszése, tehát 
1594 előtt volt nemcsak saját temploma, hanem 
evangélikus iskolája is. Az első ismert sárkányi 
lelkészek: Farkas János 1615., Győrvári Miklós 
1627. és Orsits György 1646. 

Faradnak a XVII. század elején négy lel
késze volt ismeretes: Baranyai Máté, Kőszegi 
Lőrincz (1628.), Somogyi Péter (6 évig 1646.) 
és Orsits György. 

Szent-Andrásnak 1612. Musich Pál, 1634. 
Turcsányi Jakab, majd Szeredi István, Eőry 
Györgv 1646., Németi István 1654. és Borhidai 
Miklós" 1673. 

Szili rendes gyülekezet volt már 1595. előtt, 
amikor Kincses Pál nevű lelkész szolgált itt, 
Réczés János csepregi esperes pedig egyház
látogatásra jött ide. 1628. Körösi Imre esperes 
volt a lelkésze, utána pedig Nikolai György vice
szenior. Bogyoszlón 1632. Ferrarius András. 
Rúba-Pordányban és Soboron 1654 úgy beszél
nek a hívek, mintha e helyeket nem régiben 
(talán Győr vészese és a török dúlás után) száll
ták volna meg. Pordánynak 1614—1625. Csa
naki István volt lelkésze. 

Bodonhelyen, hol 1628. Siklósi Márton, 
1632. pedig Dvornicenus András lelkészkedett, 
keresztyén vitézlő rend lakik a várban. Szucsá-
nyi György tisztelendő uram 1654. panaszkodik 
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a híveire, hogy liárom katonánál több nem 
gyónt. Viszont a hívek is nem minden humor 
nélkül vallják papjukról a vizitáló püspök előtt: 
«Megissza szegény a bort, amint szintén ma
gunk is.» Ugyanitt a fentebbi Kincses Pál is 
szolgált már 1595. előtt. 

Cziráknak 1(J07. Csapó Jakab, 1(328. Csep-
reghi Jakab, 1629. Joiáni János, 1648. Hetesi 

2. A Radó-család cimere a vadosfai templombaa levő 
családi székről. 

Ferencz volt a lelkésze, mely utóbbi Gyórón 
is szolgált. Vágón 1611. Pápai János, 1631. 
Talabor Jakab, 1641. Fodor Mihály lelkészke-
dett. Méltó megemlíteni Rábaköz történetéből 
Gödi Imre szanyi plébánus és győri kanonok 
nevét is, aki hozzánk áttért s Csepregen, majd 
Kőszegen volt igen buzgó lelkész és esperes. 
A leányát is lelkész vette feleségül. Tőtkeresz-
tiirnak 1617. Göncz István, 1631. Völcsey István, 

2 
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1642. Gomboth Mátyás, 1654. Balogh Miklós volt 
a lelkésze, ez utóbbinak külön jobbágya volt a 
parochia fundusán. 1651-ben a kerületi gyűlést 
is itt tartották. 

Németi, mint a nemes vármegye székes he
lye, már nagyobb gyülekezet volt. Parochiája 
az OstfTy-szeren épült. Szepesi János lelkész 
mellett 1654. rendes tanítója van: Nagy István. 
Külön tanítóval a XVlI. században még nem 
minden gyülekezet dicsekedhetik.. De volt ta
nítója Szillnak Szeleczki Márton és Rába-Por-
dánynak Ács János személyében. Talán ez volt 
atyja Aáchs Mihálynak a későbbi farádi lel
késznek és kuruc tábori papnak, ki az"* első 
dunántúli énekeskönyvet készítette (Zengedező 
Mennyei Kar 1696.). 

Tekintélyes hely Beled is, mely már 1603 
előtt is anyagyülekezet. 1628. Szeredi István, 
1630. Surányi György, 1654-ben Kóla István a 
lelkésze és Ruzanich Mihály a tanítója. Az egy
házlátogatásnál két r. kath. földesúr is képvi-
sjeltette magát: Nádasdy Ferencz és Cziráky 
Ádám. Temploma a falu derekán, a délszínről 
való szeren épült. Filiája volt Vicza és Vásá
rosfalu. 

A babothi gyülekezet (Kapuvár mellett) 1654. 
mikor Musay Gergely püspökünk erre járt, már 
pusztuló félben volt. Lelkésze, Újvári Máté ren
detlen életű, civakodó ember. Temploma puszta, 
csak a falai állanak. A kelyhet is már elvitte 
tőlük a kapuvári páter. Nem csuda, ho^y az 
ilyen helyet hamarosan elfoglalták. Pedig az
előtt a vár földeiről is a prédikátor szedte a 
tizedet és a sedecimát. 

De örvendetesebb képet mutat s az első 
gyülekezetek egyike volt Miháhji. Lelkészei: 
Szeredi Mihály 1628., Hegyfalui Pál 1631., Szent-
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miklósi János esperes lü54. és Zvonarics Sámuel 
esperes 167;i Tanítójuk az 1654. évi visitatió-
kor Csóka János. Templomuk a kastély mellett 
épült, iskolájuk is ekkor készült el. A helység 
protestáns földesura Kisfaludy Gáspár volt. Víg 
rábaközi nép lakta akkoriban Mihályit. A lel
kész jelentése szerint ünnepnapokon ugyan fe
lesen gyülekeznek Isten igéjének hallgatására, 
de némelyekben excessusok találtatnak, mert 
az midőn prédikációra kellene menni, akkor 
hegedülnek és sípolnak, boritalnak adván ma
gukat. Két filiája van Mihályinak: Kisfalud és 
Vadosfa. 

íme itt találjuk Vadosfáról az első' megbíz
ható feljegyzési. Mert annak a mondának, hogy 
itt bizonyos gróf Turufa Rudolf lett volna a 
főpátrónus s Vadosfa mint régi anyaegyház 
Böcskei lelkész idejében 1644 már a második 
templomot építette volna, nem lehel hitelt ad
nunk, a mint boldogult Laucsek Jónás esperes 
is méltán fejezte ki erre nézve kételyét a gyü
lekezet történetében. Az 1654. évi részletes egy
házlátogatási jegyzőkönyvben okvetlen kellene 
erről szónak lenni, ha volna valami történeti 
alapja 

De fel van jegyezve, hogy Mihályiban ekkor 
Vadosfa filiából jelen volt Nagy István sopron 
vármegyei esküdt, Radó János egyházi gond
nok és bizonyos Vakolni György. íme a későbbi 
buzgó Radó-család innen Vadosfáról kel ki s 
itteni ősük is már egyházi tisztet viselt. 

Vadosfa Mihályi és Kisfalud mellett kisebb, 
kevésbbé népes helység volt akkor is. Ezt abból 
következtetjük, hogy míg Mihályi és Kisfalud 
két holdat szántottak háromszor a lelkésznek, 
addig a vadosfaiak csak egyet. A paróchíális 
ház építése és tatarozása is csak a két nagyobb 



helység dolga volt. A szobaderéknak, pitvarnak, 
füstös háznak és kamarának építése és gondo
zása a mihályiakat illette, az istálló és szín fen-
tartása pedig a kisfaludiakat. A vadosfaiak V4 
köböl búzát fizettek, míg Mihályi és Kisfalud 
egész köböl gabonát. De a stólákat egyformán 
fizették a vadosfaiak is. Az egyházi szolgálat 
rendjére nézve az 1652. évi asszonyfai kerületi 
gyűlésen egyeztek meg s ezt követték továbbra is. 

Később azonban valami félreértés támadt 
a gyülekezetben, amelynek eloszlatása végett 
Fisztrovics György püspökünk kerületi gyűlést 
hívott össze Mihályiba 1665. évi márc 24-ikére. 
És itt a kisfaludiak pőrét úgy intézték el, hogy 
két egymásutáni vasárnapon mindig Mihályi
ban, a harmadikon Kisfaludon, a negyediken 
Vadosfán legyen prédikáció; és az évi nagj'-
ünnepek első napján Mihályiban, 2. napjón 
Kisfaludon, 3. napján Vadosfán szolgáljon a 
lelkész. A prédikációt a vadasfaiak ekkor való
színűleg még csak az iskolaházban hallgatták, 
mert templomuknak még nincs nyoma a jegyző
könyvekben. 

II. Vadosfa és a Rábaköz az üldöztetések 
próbatüiében. 1643—1681. 

A víg élet, a hegedülés és sípolás azonban 
e virágzó gyülekezetekben is csakhamar elné
mult s gyásznak és siralomnak engedett helyet. 
Nádasdy kezdeményezésére a vakbuzgó földes
urak egymásután dúlták fel evang. egyházain
kat. Kapuvárt és Babothot vették el először, 
azután következett kevéssel a visitáció után 
Fertöszentmiklós. Nádasdy Ferenc ennek négy 
előkelő evang. polgárát karácsony táján haj-

J 
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tattá fogságba Scheibersdorf várába. Éjjelen
ként pedig ötöt-hatot összekötve vitetett innen 
Kapuvárra s botütésekkel, megcsapatássalkény-
szeríté őket az áttérésre. A templomot Szent
miklóson Tomsics György kapuvári számtartó 
foglalta el, kiűzvén belőle az evang. lelkészt. 

És másfelé is a Rába vidékén soproni je
zsuiták járlak hajdúkkal, katonákkal, kispapok-
kal és hízelgéssel, Ígéretekkel vagy veréssel és 
személyenként 40 forintnyi pénzbírsággal kény
szerítették a lakosságot az áttérésre. 

Szillban, mely szintén Nádasdy városa volt, 
ennek Bálintfi Tamás és Lándor Péter nevű 
tisztjei vették el a templom kulcsait, az elfog
lalt és pápista módra felszentelt hajlékba az
után erőszakkal terelték be és gyóntatták át a 
népet. így járnak a többi templomok is Kába-
közben: Pordány, Barbacs (lelkésze 1631. Ma-
gyari János), Bodonhely. Keczöl, Beled, Czirák, 
Vásárosfalíi, és a Répczén túl: Szárföld, Vesz-
kény, Vitnyéd, Muzsaj, Czenk, Böjtök. 

Kőhalmon maga Nádasdy rivaít rá az evan
gélikusokra e kérdéssel: «Katholikusok akar
tok-e lenni vagy lázadók?* Micsoda jezsuita 
álnokság ez, mely az evangéliumi hit vallását 
a rebellióval azonosítja! Megtörtént, hogy ne
mes Horváth Jakab muzsaji lakos Böjtökön 
ásatott sírt fiának. A vakbuzgó Hertelendi és 
Józsa szolgái ezt meglátván, bizonyára urok 
parancsára elkergették a sírásókat, a sírt be
húzták s a gyászoló apa legszentebb érzelmei
ben megsértve, kénytelen volt fiát a mezőn el
temetni. 

Kegyetlen dolog volt az is, amit Csapodon 
elkövettek. Itt ismét Tomsics György kapuvári 
számtartót találjuk, aki az evang. lelkészt bú
torostul kihordatta, a falu bíráját pedig meg-
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kötözve Kapuvárra vitette, ahol Gyöngyösi 
László várnagy vérig botoztatta, rajta ugrált, 
sőt fejszével is verte. Ugyanekkor a lelkész 
neje mint négynapos betegágyas kénytelen volt 
szekérre ülve kibujdosni, gyermeke az úton 
meg is halt. 163ü-han Xárdai Miklós volt a 
csapodi lelkész. 

Nem maradt ki az üldözött egyházak sorából 
Mihályi sem. Itt a Kisfaludy csajádnak már régi 
idők óta két ellentétes ága játszott szerepet. Az 
egyik buzgó evangélikus, a másik fanatikus 
eretneküldöző. Most is 16()2-ben éppen virág
vasárnapján Kisfaludy János magához vévén 
Nádasdynak 20Ü katonáját, fegyveres kézzel 
akarta elvenni a teni})loniot. Azl hitték itt is 
oly könnyű lesz, mint másutt. Itt azonban a 
földesurak, mint patrónusok, a nemesek és ta 
közrenden valók, mihályiak kisfaludiak és vados-
faiak erélyesen ellene szegültek s a templomot 
és gyülekezetet egyidőre még megmentették, 
íme a iiii'hedt vadosfai zavargásnak ez volt az 
előjátéka már egy századdal korábban. 

Amint láttuk, a sopronmegyei vallásüldözé
sek főiatézője a hitehagyott Nádasdy Ferenc 
volt, aki sok kegyetlenséget művelt Vasmegyé
ben és a Felvidéken Beczkó és Csejthe várá
ban is. Mikor később Hécsben halálra ítélték, 
X. Kelemen pápa azzal az érdemével könyör
gött neki kegyelmet a császártól, hogy lO.üüO 
lelket térített át. A protestánsok 40 templom 
elfoglalását rótták fel bűnéül. Pedig Nádasdy 
később maga is megbánta ezt az embertelen 
egyházpolitikáját. Híres Oraliójában írja: «.\ 
reíigióbeli kérdéseket a pokolbeli ördög gyúj
totta a magyarok közé, pedig ha elveszti őket 
a német, oda lesz az ország is, a vallás ís». 

A maga új egyházának papjait pedig úgy jellé-

1 



15 

mezte, hogy «S2elepcséiiyi prímás esze, mint a 
forgó szél, irigysége, mint az eb, nemzete cseh, 
de inkább tót, ki ordít, visít a hamis mammonra. 
Édes mézet nyal ajkain, midőn szemtelenül 
hazud. Gyalázatos fösvénysége, ocsmány disznó 
részegsége a világ előtt nyilván vagyon.* S a 

t . . . . ^. • ^ , - . , • -

m 
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3. Vadosfai papok kezeirása a régi?anyakönyvekben. 

többi papjuk se sokkal különb, mint la fejük, 
mondja Nádasdy. Gyűjtik a pénzt, de nem jó 
végre. 

Ilyen lelki" vezérekért bizony nagy haza
árulás volt azokal a szerény, puritán, tudós és 
családos magyar prédikátorokat oly embertele
nül a paróchiákból kiverni és földönfutókká 
tenni. Xádasdyt nem tudta megmenteni a pápa. 
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If:!eii gazdag volt, 40 millióra rúgott a vagyona, 
igazi Croesus itt a Dunántúl, ez volt a főbűne. 
Osztrák urak osztozkodni akartak a birtokain, 
tehát meg kellett halnia. 

Jött azután még nagyobb csapás is Rába
közre. Szelepcsényi primás, akit maguk a pápis
ták is ily szépen jellemeztek, mint királyi 
helytartó, arra használta fel világi hatalmát, 
hogy 1()73. és l(J74-ben az I. Lipót uralma alatt 
levő összes protestáns lelkészeket Pozsonyba 
idézte törvényszék elé, hogy mint állítólagos 
felségsértőket és lázadókat tétesse el láb alól. 
Úgy okoskodott a jó úr : megverem a pásztort 
és elszéledeznek a nyáj juhai. Ilyen törvény
széket se látott többet a világ, ahol vakbuzgó 
főpapok és mágnások gyűlölettel eltelve, egy 
személyben voltak vádlók, bírák és ha keltett 
tanúk is. 

Rábaközből a hivatalos jegyzőkönyv szerint 
meg voltak idézve: Zvonarics Sámuel mihályi, 
.\áchs Mihály farádi, Nagy András szillsárkányi, 
Ruzanics Mihály egyedi, Simonides Jakab 
keczöli, Balogh István tólkeresztúri és Rorhidai 
Miklós szenlandrási lelkész. A zsebeháziak el
tagadták a papjok nevét. 

Ezek nem mindnyájan jelentek meg a pri
más előtt, mert törvényes bírájoknak nem 
ismerték el. De voltak, akik ilyen igazságtalan 
törvényszék előtt is vallást akartak tenni hitük
ről. Ezeket azután el is ítélték és az állhatato-
sokat közülök gályarabságra hurcolták. 

Annak a kínos nápolyi útnak összes borzal
mait átszenvedte a rábaköziek közül Borhidui 
Miklós szentandrási lelkész. Méltó, hogy hálával 
és tisztelettel vegyük nevét ajkunkra ez alka
lommal is. A paplakból már előbb kitaszítot
ták, mégis mint száműzött jelent meg Pozsony-
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ban. A térítvényt semmi áron alá nem írta, 
ezért előbb Lipótvárba kisérték Nyitramegyébe, 
azután pedig Ausztrián és Itálián át le egészen 
Nápolyig, hol rabul adták el őt is társaival 
együtt a gályákra. Három kínos hónapig volt 
itt az evezőpadokhoz láncolva, mígnem a szen
vedések terhe alatt 1675. augusztus havában 
kilehelte lelkét. íme Nápolyban, hol az utolsó 
Hohenstaufen a pápaság üldöző keze alatt el
vérzett, ugyanott egy szegény rábaközi magyar 
lelkész is vértanuképen halt meg hitéért. 

Egy másik, Edvéről származott család is 
adott gályarab vértanút evang. egyházunknak. 
Edvi Illés Gergely malomsoki lelkész volt ez, 
aki mint 70 éves aggastyán is törhetetlen hit
tel járta be a nagy martyr-utat. Capra-Cotta 
olasz város határában a gyaloglástól már ki
dőlve, szamár hátára ültették s innen lebukva, 
szörnyet halt. Meghidegült holttestét temetetle
nül hagyták az országúton eledelül a kósza 
ebeknek és égi madaraknak. 

Ls most, midőn a fogoly prédikátoroknak 
kevés volt az országban a börtön, már ugyan 
hogyne kerültek volna gályarabok Kapuvárra 
is. Jöttek bizony szépen. Ez már kipróbált 
helyük volt a hitükért üldözötteknek. 

Pozsonyból Köpcsén, Sérc, Sopron és Cenk 
helységeken át szállították őket. Cenknél búcsút 
vettek a Sárvár felé továbbított testvérektől. 
De még Cenk határában levonták róluk a ruhát 
s azután kezeiket hátrakötötték, hogy saját 
erejükből még a földről sem tudtak felkelni. 
Majd pedig mint vásárra vitt barmokat vetet
ték fel őket a szekérre s így hozták Kapuvárra. 
Itt tolvajokkal és gyilkosokkal zárták egy bör
tönbe. És ők mégis vidám lélekkel engedték 
kezeikre és lábaikra veretni a török bilincseket. 

L 
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Maga a várnagy fakadt előttük oly szavakra, 
hogy már sok száz foglyot vett át őrizetre, de 
ilyen vidám szívvel még soha sem vették lel 
a bilincset. „De a sok száz közül — felelték a 
rab lelkészek — nem is voltak ám még soha 
ilyen ügyben elítélt foglyaid; mert mi ártatla
nok levén a Krisztusért és annak dicsőségéért 
örömmel tűrjük e rabláncokat!" S mikor már 
mindnyájan meg voltak vasalva, akkor kórus
ban elkezdték énekelni a «Forog a szerencse* 
kezdetű magyar ének 11. strófáját. Korábban 
másutt meg az Erős várunkat énekelték. Pál 
és Silás is így énekeltek egykor a tömlöcben. 
A szokatlan énekszóra nagy csődület támadt 
a kapuvári várban s a körülálló magyarok é% 
németek meghatva nagy részvéttel hallgatták a 
rab lelkészek énekét. 

Nehéz és undorító munkát végeznek itt is. 
A kis Rái)a partjait töltik, majd sáncárkokat 
ásnak és az ólakat, pöcegödröket tisztítják. 
Nagy Ínségükben kérőleveleket írnak a kör
nyékbeli evangélikusokhoz. Ezek nem is késnek 
a segedelemmel. így például a tótkeresztúri 
nemesek szekéren küldtek eleséget Nemes 
András által, akit e miatt a durva tisztek 
három napra elcsukt'ík és 10 aranynyal bírsá
goltak meg. 

Odor Sámuel uradalmi intéző Kollonich és 
Széchenyi György győri püspök nevében 100, 
sőt 200 forintot ígérve csalogatta őket az át
térésre, de utálattal utasították vissza a Judás-
pénzt. Gyöngyösi István kapuvári plébános 
pedig, aki hitehagyott kálvinista ember volt, 
jezsuitákat küld a nyakukra és szent képeket 
akar velük csókoltatni. 

A sok szenvedés itt is áldozatot követelt. 
Szendrei Márton balogi ref. lelkész Kapuvárott 
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halt meg s itt temették el valahol a temető 
árkába. Az itteni hét gályarab csupa raessze-
vidéki kálvinista pap volt. Dunántúliakat nem 
lett volna tanácsos ide hozni, mert úgy is 
kevésbe múlt, hogy a nép fel nem lázadt. 

Forrásunk, Kocsi Csergő Bálint emlékirata 
azt is feljegyzi, hogy Kapuvárt ekkor már el
vették a Nádasdy családtól. Éppen ekkor írták 
át Montecucculi nevére. Szegény Nádasdy 

4. Vadosfai papok kezeírása a régi anyakönyvekben. 

Ferenc, ha túl éli, ő is elénekelhette volna a 
gályarabokkal: Forog a szerencse. 

Június havát töltötték itt. Július elején adták 
tudtokra, hogy külön csoportban Grácon át 
fogják őket a gályákra elkísérni. Induláskor 
Rimaszombnli János gömöri lelkész börtönéből 
kilépve, búcsúbeszédet is mondott az odasereg
lett rábaközieknek. <Kedves atyámfiai — úgy
mond — ne rendüljetek meg és a ti sziveteknek 
állhatatossága meg ne inogjon. íme hallottátok, 
hogy minket a gályákra visznek. Ámde akár 
száz legyen is az a gálya, Isten kegyelmének 
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segedelmével még sem tesszük meg soha, 
hogy az egyszer megismert igazságot elhagyjuk 
és megtagadjuk. Nem szenved, higyjétek el 
semmi kárt az Istennek dicsősége mi általunk». 

Ennél többet nem engedtek neki szólani és 
csakugyan Szombathelyen és Grácon át vitték 
le őket Buccariig. Az első nagyobb szállítmány 
már korábban indult el Bécs-Ujhely felé a 
Semmeringen át. 

De nemcsak a gályarab lelkészeknek, hanem 
szomorú volt a sorsuk e gyászos évtizedben 
(1671—1()81) a gyülekezeteknek is. I. Lipót 
uralma alatt az egy Sojjron kivételével, sehol 
sem volt az evangélikusoknak nyilvános isteji-
tiszteletük. A lelkészeket mindenünnen elűzték, 
a templomokat elfoglalták. Ilyen volt az állapot 
Rábaközben is. 

Kapuvár. Mihályi, Farad, Tamási, Egyed, 
Páli, SzíU már mind plébánosokkal vannak 
megrakva, akiket mind a nép akarata ellenére 
erőszakoltak he. Mihályiba, hogy a forrongó 
evangélikusokat féken tartsa, egy Kuzmics Péter 
nevű soproni kanonokot helyezlek be. 

Ha szenvedlek az evangélikusok, bizony a 
hívatlan plébánosoknak sem volt valami rózsás 
helyzetük. Az evang. lakosság összebeszélt, sőt 
állítólag írott szerződéssel is kötelezte magát, 
hogy az új papok szolgálatával nem élnek, 
miséjükre nem járnak, de stólát, egyházi adót 
sem fizetnek nekik. Vadosfán erre különösen 
Radó János és Török István vették rá a népei. 
A vadosfaiakat a vármegvénél is bevádolták 
már, hogy nem fizetnek a mihályi plél)ánosnak. 

Kuzmics elődje, GergyöU Tamás plébános 
még többet szenvedeti Mihályii)an. Elsőben el
űzték s mikor vi.sszatért, tovább is zaklatták és 
bántalmazták. 
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Hasonló dolgok történtek másutt is. Nem 
lehet csodálni, hogy ennyire elkeseredett a nép. 
Legszentebb jogát, vallásszabadságát tiporták 
lábbal s egyházának drága áron szerzett javai
ból űzték ki erőszakkal. 

Teljesen azonban ekkor sem szünetelt az 
evang. vallásgyakorlat itt a Rábaközben sem. 
Miként a Felvidéken a hegyek közt, erdőkben 
és barlangokban prédikáltak a lelkészek, úgy 
itt is, a plébánosok vallomása szerint, «alattom
ban, paraszt ruhában föl s alá járnak a faluk
ban s exerceálják titkon tisztüket.» Az ellenség 
természetesen hajtóvadászatot indított ellenük, 
de így sem lehetett őket elriasztani. így volt 
ekkor is titokban lelkész vagy tanító Soboron 
Telekesi Török Pál jószágában, Kereszturott, 
Zsebeházán, Vásárosfahiban. Vndosfán Szabó 
Márton házában lakott titkon egy lelkész s itt 
tartózkodott Szánló András, ez a rábaközi, talán 
éppen vadosfai születésű jeles tanító is, ki ké
sőbb Győrött s majd Eperjesen lett a kollégium 
híres tanára. Ezen a vidéken kelleti lenni A(ÍC/Í.V 
Mihálynak, a volt farádi papnak is, aki utóbl) 
Thököly kurucainak lesz a tábori ])apja s mijit 
ilyen Sopronban a jezsuiták elűzetése után, ma
gyar beszédet mondott Szent György templo
mában. 

Beleden, mondják, mihelyt a németek el
mentek, két prédikátor is volt: Báráni/ György 
és Horváth (iyörgy s ezt a lelkészek leveleivel 
is tudják igazolni. Ez a szeniczei Bárány György 
Nyitramegyéből ide költözött nemesi családból 
származott. Hasonló nevű fia itt Beleden szü
letett 16(S0 körül. Nagy nélkülözések közt vé
gezte iskoláit s majd a hallei egyetemről haza
jővén, mint magyar Francke a tolna-baranyai 
esperességnek lesz a megalapítója. íme a huj-
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dosás és számkivetés napjaiban itt a Rábaköz
ben született meg magyar protestáns egyhá
zunknak egyik legnagyobb papja. 

Ilyen szenvedések és viszontagságok közt 
járt vége felé a gyászos évtized, de az 1080. 
esztendőben még egy kemény próbát kellett 
Rábaköznek kiállania. Kgyik szomorúan érde
kes eseménye ez is annak a viharos mnltnak. 
Iö73-ban ugyanis Dunántúlnak akkori evang. 
püspökét, Szenczi F"ekete István kőszegi lelkészt 
is megidézték Pozsonyba. Ö azonban az igaz
ságtalan birák elől külföldre menekült felesé
gével együtt s hosszú bolyongással ott töltött 
hat esztendőt. 

1(379 őszén azt vélvén, hogy immár kedve
zőbb szelek fújdogálnak itthon s Thököly majd* 
megoltalmazza evang. hitrokonait, váratlanul 
haza érkezett. Néhány hetet titokban Kőszegen 
töltött, azután pedig Őst/f'i/ Miklós meghívására 
ennek asszonyfai várában keresett menedéket. 
Itt is rózsás színben látta a jövendőt, ami leg
alább is korai volt. Nem csak prédikált, hanem 
az asszonyfai iskola felépítéséhez is hozzákez
dett. Még itt Németiben is Illés György kész
séggel megígérte, hogy segítséggel lesznek Asz-
szonyfára az iskola megcsinálásában. 

Sőt Fekete még tovább ment. Nem elég, 
hogy úgy is sok volt a számkivetett, bujdosó 
pap. hanem ő még újakat is avatott fel. Tamási 
plébánusa, Nozdroviczki Pál legalább ezt val
lotta, hogy Heledl)en, Vásárosfaluban, Vadosfán, 
egy-egy prédikátor van, «akiket az idén szült 
újonnan Fekete István." 

El leiiet gondolni, hogy F'eketének az ilyen 
püspöki dolgait nem tűrte KoUonich és a győri 
püspök. Draskovich és Batthyáni grófok is meg
intették Ostlfyt, hogy bocsássa el Feketét, De 
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Ostffy, [a vendéglátó, magyar nemeshez és az 
evangélikus buzgó pálrónushoz méltóan vála
szolta : «Készebb vagyok jószágomtól és fejem
től is megválni, hogysem Feketét elküldjem, 
mivel az én religióm ezt hozza magával*. 

Az evangélikus püspök eltartásában azután 
szívesen segédkeztek a kemenesaljaiak és a 
rábaköziek is. Innen is szekérszámra hordták 
az élést Fekete Istvánnak. Telekesi Török Pál 
például Egyedről egy pár ártányt és néhány 

4^' '^f-^éhj- h^"^'^ 

5. Vadosfai papok kezeírása a régi anyakönyvekben. 

köböl búzát küldött neki. Az ilyen önkéntes 
adományozás ősi szép szokása volt népünknek. 

De Fekete dolgát nem hagyták annyiban 
Egyre jöttek az ijesztő hírek, hogy Kollonich 
és a győri püspök fegyveres erővel jönnek Ke-
menes alá Feketét elfogatni. Húsvét táján 1680-
ban támadt az első ilyen rémület. Erre azután 
az evangélikusok is zászlókkal, és dobokkal 
fegyveresen gyülekeztek Ostffy kastélya köré, 
hogy megvédjék főpásztorukat. Ellenfeleik vádja 
szerint a harangokat is félreverették a falvak
ban és füstönként kellett odamenniök. Elmen
tek a rábaköziek is, mert Ostffynak itt is sok 
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birtoka lévén, földesurokat nem hagyhatták 
magára. De kíilönben is Thököly idejében Ke
menesalja és Rábaköz evang, nemessége volt 
a nemzeti és vallásszabadságnak legelszántabl) 
védője. 

A két evang. vidék összetartott. Megállapo
dás volt köztük, mely szerint ha a császári ka
tonaság Kemenes alá érkezik, a rábaköziek is 
odamennek segítségre; ha pedig Rábaközbe 
ütnének be előbb, akkor a kemenesaljaiak is 
ide sietnek. 

Lelkes hangulat uralkodott a felkészült evan-

f éükusok körében. « Megtartjuk — mondották — 
"ekele Istvánt a császár és a püspökök ellen, 

Isten megsegíti még a mi igaz hitünket!* Az 
evangélikusok Thökölyben bizakodtak tudni
illik. Egyeden Török Pál katonája. Vég Jancsi 
találta mondani valakinek: «Bár most jönne 
ördög adta jüspököd, hat vagy hét zászlóval 
meg tudnánk tanítani 1» A többség erősen hitte 
ugyanis: nem ő felsége akaratja, hogy Feketét 
kergetik, hanem a győri püspöké és Kolloniché. 

Húsvét táján az első hír még csak vak lár
mának bizonyult. Jött ugyan császári katona
ság, de nem Feketét kereste, hanem a Rábán 
átkelve, Stájerország felé vette útját. Fekete 
továbbra is biztonságban érezte magát Ostlly 
védelme alatt. Hívei továbbra is ott őrködtek 
körüle- Tamásiban bizonyos Meszlényiné kér
dezte Fekete feleségét: Nem fél-e az urad otl 
Asszonyfán? «Miért félnénk — feleli a nő — 
hiszen ha valami lészen, elég népünk vagyon 
most is fegyveres kézzel az asszonyfai malom
nál, megfelelhetünk nekik.* 

S az óvatosság és a további őrizet nem is 
volt fefesleges, mert az igazi veszedelem csak 
később, augusztus hóban érte őket. Amint Csányi 
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János soproni krónikás írja, a győri püspök 
(Széchenyi György) Rákosról (az ő nyaraló kas
télyából) küldte le káplánját huszárokkal Mihá
lyiba, hogy távolítsák el az evang. lelkészeket. 
üe a mihályi nemesek megverték a káplánt. 
A püspök erre ő felségének tett jelentést és így 
küldtek 5000 főnyi sereget a Rábaközbe. 

így tehát a mihályi eset és Feketének ügye, 
amelyek összefüggésben voltak, adtak legköze
lebbi okot arra, hogy Győrből csakugyan tekin
télyes hadsereg jött sugárágyúkkal Kemenes alá 
és a Rábaközbe. 

A többi azután már ismeretes. Ostffy várát 
Asszonyfán porrá lövették. Fekete pedig kül
földre akart menekülni, de elfogták. Sajnos, 
későbl) nagyon is érdcmetlennek bizonyult a 
belé helyezett bizalomra s az érte hozott nagy 
áldozatra. De ne őt nézzük, az ő megtört, nyo
morult alakját, hanem az erőslelkű gályarabo
kat, ezek voltak az evangélium ügyének igaz 
képviselői. 

Ebben a második küzdelemben is ott vol
tak a rábaköziek. Csak mihályiak, keresztúriak 
és sárkányiak hetvenen konkurráltak Kemenes 
alá. mielőtt a németek oda érkeztek volna. 
Büntetésül azután három hónapra szállásolták 
Rábaközbe a német sereget, mely ugyancsak 
kiélte és kizsarolta a lakosságot. 

Csak Thököly felkelő napja hintett egy kis 
világot az ijesztő nagy sötétségbe. 
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III. Vadosfa mint artíkuláris ;e§yhá2kö2ség 
1681—1781. 

A bujdosó kurucok nagy száma és Thököly-
nek fegyverei kényszerítették iá I. Lipót királyt, 
hogy az alkotmányosság útjára visszatérjen és 
országgyűlést hívjon össze Sopronba 1681-ben. 
Jellemző dolog, hogy ezt is, mint Hocskay ide
jében a bécsi békekötést, a klérus ellenezte leg
jobban, mely a zavarosban oly szépen halászott. 
Széchenyi Ciyörgy győri püs])ök azt monda, 
hogy míg egy plébánus él Magyarországon, 
soha gyűlést nem admittál S a soproni Szent 
Mihály-templomban egy jezsuita prédikálta: 
«Sokat beszélnek az országgyűlésről, de én a 
nyakamat teszem rá, hogy nem lesz meg.» íme 
ilyen volt az ő hírhedt hazafíságuk. 

Es bizony mégis meglett a gyűlés. Sopron
ban kellett a felette nehéz vallási kérdést is 
megoldani. A protestánsok nyolc hosszú panasz
levélben sorolták fel sérelíneiket. Köztük volt 
OstíTy várának a lerombolása is. 

És hosszú, nehéz harc után itt hozták meg 
azt a törvényt, mely az eddigi kevésbbé népes 
filiát, Vodo.sfát artíkuláris hellyé emelte. Rajta 
kívül csak egy volt még ilyen a megyében: 
Nemeskér. 

Artíkuláris hely annyit jelent, hogy az ilyen 
gyülekezet név szerint volt az 1681. évi tör
vénynek 26 artíkulusába beiktatva s mint ilyen 
nyert szabad vallásgyakorlatot. 

Feltűnő lehet, hogy itt a Rábaközben éppen 
a kisebb Vadosfát választották ki ilyen helyül. 
Maguk az evangélikusok alig kívánták ezt így. 

Voltak itt nagyobb helyek kész templom
mal, melyek inkább tarthattak volna reá igényi. 
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A király tanácsosainak önkényes eljárás volt ez, 
akik szándékosan szorították kisebb helyre az 
evangélikusok szabad vallásgyakorlatát. Vasme
gyében is így jelölték ki Ís.-Dömölköt, mely 
csak filiája volt Ságnak. S a kiküldött biztosok 
templomépítésre mindig a legalkalmatlanabb,he-
lyet szokták kijelölni. 

Vadosfo neve legelsőbben Lipót királynak 
1681 november 9-én kelt válaszában fordul elő. 
És ennek alapján hozták meg a törvényt. Az 
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6. Vadosfai papok kezeirása a régi anyakönyvekben. 

ily királyi válaszok pedig egy régi feljegyzés 
szerint így készültek: «Palatínus uram vitte 
Érsekhez, onnét Hocherhez, úgy fúrják-farag-
ják az őfelsége resolutióit*. Ilyen eljárásnak 
köszönhette tehát Vadosfa is a maga szerencsé
jét. Ki lőn tüntetve, mint egykor a kicsiny 
Bethlehem. Az emberek gondoltak gonoszat 
cselekedni, de az Úr azt jóra fordította. 

Nyomban a törvény meghozatala után még 
nem virágzott fel Vadosfa. A rábaköziek még 
nem érezték, hogy reá szorulnak. Ekkor még 
azt hitték, hogy másutt is, ahol ők építet
tek templomot, azt megtarthatják s ahol 16(S1. 

3* 
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tényleg volt vallásgyakorlatuk, annak birtoká
ban ott továbbra is megmaradhatnak. A tör
vény szavai erre felbátorították őket, de a hiva
talos magj^arázat egészen másként hangzott. 

Mindjárt a törvény után viharos idők követ
keztek Rábaközre is. 1683-ban Thököly kuruc 
csapatai jártak erre s majd a török is, mely 
Bécs ostromára vonult fel. Azután pedig német 
katonasággal rakták meg az itteni falvakat, me
lyek annyira feléltek minden eleséget, hogy a 
szegény jobbágyság el)ek és macslíák húsával 
csillapította éhségét. Csányi krónikája szerint 
azelőtt soproniak jártak le a Rábaközbe rész
gabonáért aratni, most pedig a szegényebb' 
rábaköziek kéregelve járták sorra a házakat 
Sopronban. Csányi ebben Istennek büntetését 
látja. Mert a tékozlás, úgy mond, oly nagy volt 
Rábaközben, hogy a feliér buzakenyérnek hé
ját sem ették meg, hanem az el)eknek dobták 
és gúnyosan mondogatták a soproniaknak: „Ti 
németek, nektek fehér a ház'átok, de fekete a 
kenyeretek ; nekünk fekete a házunk, de fehér 
a kenyerünk. Most azonl)an nem volt kenyér, 
sem fehér, sem fekete. 

De vallási és egyházi téren az ínséges idő
ben is szai)adal)han mozogtak, mert a kurucok 
elkergették a jezsuitákat még Sopronból is. .\ 
gyülekezetek töl)b helyen ismét feléledtek. De 
amint a törököt Bécs alul visszaverték s nyo
mukban a kurucok is elvonultak, a német lett 
ismét úrrá és vele a pápistaság. Az KiiSJ. évi 
pozsonyi országgyűlésen már ismét ott van a 
protestánsok panaszai között, hogy Mihályi, 
Kisfalud, Keresztúr, Németi, Farad, Egyed, 
Szent-András, Pordány, Sárkány és Bodonhely 
templomait elvették s vallásgyakorlatukban gá
tolva vannak. 
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Azután jöttek U. Rákóczi Ferenc szabad
ságharcai. A németnek mindig útjában •Volt a 
Rábaköz, azért sokat is szenvedtek a lakói. A 
koroncói csatavesztés után 1704. Heister, 170(5-
ban pedig Stahrenberg lett úrrá Rábaközben. 
Mint kuruc vitézek, a rábaköziek jól kivették 
részüketa hazafias küzdelemből. Telekesi Török 
István rábaköziekből toborzottá össze a maga 
huszárezredét s többször vezette őket kemény 
csatákba. Kapuvár és vidéke sokszor volt heves 
harcoknak színhelye. 

1707-ben már oly nagy itt a nyomorúság, 
hogy Török, akinek volt szíve a szegények 
iránt, igazán megindítóan panaszkodik Bercsényi 
főgenerálishoz írt levelében: „Valamerre az 
nímet ment — írja hamisítatlan rábaközi dia
lektusban — oly megirathatatlan pusztítást és 
rablást tett, mellhez hasonlót még nem értünk. 
Ebbeli nagy szomorúságokat nem kevésbbé 
öregbéti az vörös pénznek kedvetlen circula-
tiója s az fehérnek totahs abrogatiója. Holott 
az szegény embernek, ha még volna valamics
kéje, az kit az ellenségtül megmenthetett röj-
tögetésivel: erőszakosan elveszik tüllö." 

A nemesek kénytelenek voltak feleségüket 
és gyermekeiket értékesebb ingóságaikkal át
vinni a Dunán, hogy Felső-Magyarországban 
biztonságban legyenek. így tett Török is. Egyet
len fia, Bálint, akivel a családja is kihalt, Rozs
nyón mint jeles diák 17 éves korában hunyt 
el, ott is helyezték nyugalomra. 

De e nehéz időkben, ameddig kuruc volt 
az úr, vallásszabadság mégis volt a lelkek vi
gasztalására. Egészen új gyülekezetek is kelet
keztek Rákóczi idejében, mint például 1709. 
Pápán, ahová a soproni rector fiát, Kövesdy 
Jánost vitték első papul. 
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A szatmári béke ulán azonban csalódott 
szívvel vonultak vissza ismét a protestáns kuru
cok. A német parancsolt s vele a római pap
ság. Aki moccanni mert, arra hamar rásütöt
ték régi bűnét, a rebellis voltát. Telekesi Török 
még ezután is titkon levelezett Rákóczival, 
emiatt fogságba is került, csak nagy kegyelem
ből nyert újabb amnesztiát. 

A törvény értelmét jezsuita álnoksággal csa
varták el s újra kezdődtek a templomfoglalá
sok. A rábaközi gyülekezetek oly címen igé
nyeltek vallásszabadságot.hogy asoi)roni törvény 
hozatalakor, sőt már 1681. előtt is fennállottak. 
A kii'ályi és r. katholikus magyarázat szerint, 
pedig, ez a kedvezmény nem vonatkozhatott 
olyan vármegyékre, amelyekben artikuláris 
helyeket jelöltek ki. Mert csak nem várhatták 
őfelségétől, iiogy a régi gyülekezeteket is meg
hagyja s még ezenfelül ajándékozzon nekik 
két-két artikuláris helyet? Már az igaz, hogy 
attól a rendszertől ilyent várni nem lehetett. 

így tettek különbséget restringált (meg
szorított) és privilegiált (kiváltságos) vármegyék 
között. Amazokban csak a két artikuláris hel3Te 
szorították az evang. vallásgyakorlatot. Ilyenek 
voltak: Sopron, Vas, Pozsony stb. összesen 11 
vármegye. Míg a privilegiált megyékben meg
tűrték valahogy azokat a gyülekezeteket, amelyek 
igazolni tudták, hogy IfxSl-ben és már előbb 
is fennállottak. Ilyenek voltak Zala, Veszprém. 
Győr, Komárom stb. összesen húsz vármegye. 

A fentebbi címen Vasmegyében 1733. osz
latták fel az összes evang. gyülekezeteket l)ö-
mölk és (Isoó kivételével. Sopronmegj'ében azon
ban már 1714. és 1719. között végeztek velük, 
így jött el a siralmas óra Rábaközre is. Farad, 
Sárkány és a többiek mind most vesztették el 
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templomaikat és papjaikat. Szent-Andráson 1716. 
Egyeden 1717. vették el szolgabírák, j)apok és 
katonák az egyházi épületeket. Sobor helység
ben a hős lutheránus asszonyok is csatára 
keltek liitükért, visszaverték a katonaságot és 
csak utoljára 1719. tudtak velők végezni. 

Torkos András győri jeles pap mondja ezek
ről az időkről Török felett tartott halotti be
szédében; ,,Óh csak ennek előtte néhány esz-
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7. Vadosfai papok kezeirása a régi anyakönp'ekben. 

tendőkkel itt Rábaközben és Rába túlsó félen 
esetf üldözésnek alkalmatosságával számos lölki 
pásztorok és oskolaniesterek ő egyházi szol-
gálatjokból és paróchiájokból nemcsak extur-
báltattanak, hanem azok közül némelyek ke
mény rabságokra vitettenek, némelyek minden 
értékükből kidulattattanak, még csak ő falat 
kenyerük is j)rédára osztatott, úgyhogy hozzájuk 
tartozandókkal együtt keserves ínségre, éhségre, 
mezítelenségre és bujdosásra jutottak." 

Ls most az egyetlen patrónus, Török István 
is magtalanul halt el. Nem ok nélkül kiáll fel 
hát a halotti szónok: Jajgass jegenyefa, mert 
elesett a cédrusfa. Egyházi tekintetben puszta
sággá lőn az egész Rábaköz, melynek most már 
csak egy menedékháza maradt:" Vadosfa. A fő-
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patrónus is ennek templomába tér pihenni, hogy 
őseinek földjéből az eretneküldöző birtokos 
ntódok ki ne hányják majd a csontjait. Haj
nóczy igazf^ató 1738. keresztül utazván Egye
den, új díszl)en látja a kastélyt, a tornyot is óra 
ékesíti. De haj, a tulajdonos már valami német 
báró, Schilson, ki pénzen szerezte meg a fis-
kustól Töröknek birtokait. Keserűen kiált fel a 
latin költővel: Sic vos, non vobis mellificatis, 
apes! így gyűjtitek, dolgos méhek, a mézet, ti 
magatok, de nem magatoknak. 

Ekkor állott be igazán Vadosfának egyetlen 
édesanyai szerepe a Rábaközben, mikor sehol 
másutt nem volt .szent hajlék a hívő sereg be» 
fogadására. Miként az anyatyúk az ő fiacskáit, 
úgy gyűjté szárnyai alá Vadosfa is az elárvult 
híveket. S miként pusztai vándorok az egyetlen 
üdítő forráshoz, miként a buzgó muzulmán 
Mekka szent városához: úgy özönlöttek a hívek 
na|)i járó földről is Vadosfához. 

És az artikuláris hely eme édesanyai tiszté
nek szépen meg is felelt. Temploma nem lehe
tett régi, mert sehol sem szere|)el sem egyház-
látogatásban, sem az elvett templomok jegyzé
kében. De 1723. már fennállott sírboltjával 
együtt, mert hisz Törököt ide temették. C.sak 
olj'an hamarosan készült, szerény imaház lehe
tett az első, mert 1732. Vásonyi .Márton lelkész 
idejében már újat kezdenek építeni és pedig 
most már Vadosfa szerepének megfelelően na
gyobbat. Két éven át dolgoztak rajta, 40 község 
adakozott reá. Maga a lelkész is buzgón segéd
kezett a munkában. Mint búcsúztatójából halljuk: 

Dolgozott maga is serény cselédivel, 
Hozzáfogott hiven, gyakran kezeivel; 
Szolgái, marhái együtt erejekkel 
Segítek e munkát minden tehetséggel. 
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1734-ben avatták fel s két év múlva kőkerítés--
sel is körülvették. 

Első lelkészei voltak : Varjú Ádám, Aáchs 
Mihály, Jugovics Ádám 1716-ig, Büki Ferencz, 
aki Faradról jött ide 1717—1724-ig, Vásonyi 
Márton 1724—1737, Fábri Gergely 1737—1753. 

Ezek közül Aáchs Mihály kerületünk első 
emberei közül való. Előbb kuruc tábori pap, 
majd 1687. Pozsonyban országgyűlési szónok, 
utóbb nemescsoói lelkész, kitűnő egyházi író 
és költő. Első dunántúli énekeskönyvünket is 
ő szerkesztette 1()96. 

Büki Ferencz is oly buzgón vette lelkészi 
hivatalát, hogy a szigoiú lilalom ellenére is ki
járt a vidékre, különösen Faradra, árván ma
radt nyájához. Emiatt 1721. a pesti vallásügyi 
bizottmány előtt bevádolták. 

Vásonyi Márton, ki Nagyvázsonyból szár
mazott. Halléban fejezte be iskoláit. Még itt 
lefordította Franckenak több művét magyar 
nyelvre s több más munkát is írt és adott ki. 
A győriek Egyedről Telekesi Török udvarából 
hívták meg rektornak és káplánnak. Innen 
került Vadosfára. A neje is győri leány volt, 
Dobner Borbála. Mint özvegynek lakást és 
nyugdíjat adott a gyülekezet és Sámuel nevű 
fiát is segélyezték. Már magával a templom
építéssel is hervadatlan emléket állított magá
nak Vásonyi, de kifelé is oly nagy munkásságot 
fejtett ki, hogy magyar könyvek kiadása és 
terjesztése ügyében még Szeli József brassói 
lelkésszel is levelezett. 

Fábri Gergely idejében pedig püspöki szék
hellyé s ezzel kerületi központtá lett Vadosfa. 

1742. és 1750. itt tartották a püspökválasztó 
kerületi gyűléseket. Sem Győr, sem Sopron nem 
voltak eléggé bátorságos helyek az ilyen össze-
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jövetelekre. E királyi városok küldöttei is ide 
Vadosfára jöttek el vendégképen. 

Fábri, ki az egész gyülekezetbe új lelket 
lehelt, Osgyánból szakadt Dunántúlra. A győri 
patrónusok küldték ki Wittenbergbe, azután 
pedig tanárnak és káplánnak hívták meg ma
gukhoz. Mint 30 éves férfiú került Győrből 
Vadosfára és itt iljú erővel vette vállaira a 
gyülekezet gondját. Jeles világi férfiak is állottak 
mellette, mint a Radó, Török, Kisfaludy, Arm-
pruszter, Stettner és Trsztyénszky család tag
jai. Győri mintára szervezte itt a presbyteri-
umot vagy konventet, ami vidéken még csak 
kevés helyen volt meg ekkor. Benne képviselve 
voltak a környékbeli falvak is. Yadosfa Radó 
Lászlót választotta meg felügyelőnek, Keresztúr 
pedig Szántó Ferenczet gondnoknak. Nemcsak 
az anyagi ügyeket intézték ezek hanem az isko
lákat is látogatták és eljártak a vizsgálatokra. 

A munka óriási része ily nagy teiületen, 
midőn több órányi távolból is gyalog és sze
kéren ide özönlött a nép, Fábri vállait nyom
ta. Nem hiába alkalmazta magára Pál apos
tol szavait: ,,Szorongat ama minden nap 
ellenem támadó sokaság, az az a minden gyü
lekezetek felől való szorgalmatosság." II. Kor. 
11. 28. Hű munkatársa volt a lelkipásztorkodás
ban a derék papné is, Kövesdi Dorottya, a 
soproni igazgatónak unokája, jó családanya, a 
faluban szegény és gazdag szülőknek hűséges 
komaasszonya, aki saját lányait is i.stenfélelem-
ben nevelte, mert az egyiket Bozzay György 
nemeskéri lelkész, a másikat pedig Balogh Ádám 
püspök vette el feleségül. 

AZ iskola színvonala is mindjobban emel
kedett, népességben gyarapodott. Vizközi Mihály 
uram, a rendes iskolamester mellé praeceptor 
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S. Berzsenyi Lajos följegyzése a vadosfai régi anyakönyben. 



3ti 

f iublicust is hívtak, ki a latin nyelvet tanította, 
ly módon Vadosfa mint kis gymnasium készí

tett elő a soproni főiskolára. S tényleg* az állami 
kimutatás szerint is Vadosfának Mária Terézia 
korában kis gymnasiuma volt. 

Vásonyi lelkész már 1737. előtt kívánt 
praeceptort Vizközi mellé, ki a üonatuson felül 
nem is volt képes tanítani. Győrből Szucsány 
és Masznitzi deákokat küldték ide, de Vizközi 
tiltakozott ellenük. így végre is Fidicinis Ferencet 
hívták meg praeceptornak, aki előbb tekintetes 
Stettner Zsigmond úrnál volt magánnevelő s 
aki. vadosfai állásában is igen dicséretesen vi
selte magát. Később pedig Dorkovils volt a 
latin nyelv tanítója. , 

És a sokféle terhes, fárasztó munka mellett 
mennyi bajt nem okozott még ilyen artikuláris 
helyen is a külső ellenség, a hamis afyafiak. 
Egyetlen másvallású házaspár, Desserits Ferenc 
és neje lakott a faluban s ezek is eléggé vak
merők voltak arra, hogy Vizközi Mihály tanítót 
és feleségét 1745. boszorkánysággal és bűvös
bájos mesterséggel vádolják be a felsőség előtt. 
És a vármegye az ilyen dolgokat akkor még 
igen komolyan vette. Kőszegen 1743. még bo
szorkányt égettek. S ugyanezen Desseritsék 
magát Fábrit meg 1747. istenkáromlásért és 
valláscsúfolásért jelentették fel. Emiatt a lelkész
nek 4 ügyvéddel és 15 tanúval kellett Nemeskérre 
a megyeházára mennie s egész hetet ott töltenie 
tömérdek költséggel. 

Volt más baj is. 1748-ban Zichy Ferenc gróf 
győri püspök jött tüntető nagy parádéval, ka
tonákkal, papokkal, jezsuita misszionáriusokkal 
Vadosfára, hogy a Károly-féle rendelet alapján 
visitatiót tartson és megvizsgálja, tud-e Fábri, 
a tudós lelkész keresztelni. 



Majd meg a környékbeli falvakban üldözték 
az evangélikusokat. 1747-ben Himódról a győri 
püspök űzte el őket. Százhúszan választották 
inkább az önkéntes száműzetést, mintsem hogy 
hitüket elhagyják. Aranylábi szanyi tiszttartó 
Garab András és Pap István himódi evangéli
kusokat Reminiscere vasárnapján lovak mellett, 
pórázon vezettette el a vadosfai templom előtt, 
éppen a prédikáczió idején. Hasonlóképen szen-
veatek az evangélikusok Viczán, Vágón, Höve-
jen, Gyórón és Mihályiban, akiknek megmen
téseért Fábri és Radó a gyülekezet eleivel 
együtt nagy költséggel jártak többször is Győrbe 
Hédervárra és a megyegyűlésekre. 

A legkeserűbb pohár pedig magára Vados-
fára, az anyaegyházra várakozott az ismeretes 
1751. évi vallási zavargásban. Ezt boszantó 
szándékkal Kisfaludy Ralázs répcelaki r. katho-
likus nemes provokálta, ki kápolnát építtetett 
az evang. templom mellé, holott saját hitén 
való az egy Desserits családon kívül nem'is 
volt a faluban. A másik előidézője pedig Groft, 
az akkori mihályi plébános volt, ki a templom 
elfoglalásával fenyegetődzött és István király 
napján tüntető processzióval jött Yadosfára ká
polnát szentelni, sőt az evang. Radó László ősi 
fundusán misézni is kezdett. 

A verekedést is egy német, csornai asztalos 
kezdte, ki az ifjú Radó Istvánra sújtott botjá
val. Nem csuda, hogy ezután még a nők is 
védelmére keltek templomuknak. Rosta János 
kisfaludi r. katholikus beteges öreg, ki egy karót 
akart kihúzni a kerítésből, esés közben olj' 
erősen vágódott a földhöz, hogy ennek követ
keztében meg is halt. Ezt az esetet minősítették 
azután gyilkosságnak s ezért volt a szigorú 
ítélet. 
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A kapuvári, németkeresztiíri, lakompaki, 
lánzséri, kaboldi, lékai és salamonfai várak 
tömlöcei most ismét vadosfai és rábaközi evan
gélikusokkal teltek meg. Maga Fábri Gergely 
püspökünk is félévi vizsgálati fogságban szen
vedett Xémetkeresztúron. Vadosfára a hű pásztor 
többé nem tehette be a lábát s papi és püspöki 
állásától megfosztva bocsátották szabadon. 

A tiszteletreméltó Radó László aggastyán, 
aki mindig nemesen liánt ellenségeivel is, szin
tén félévet töltött a kapuvári börtönben s szen
vedéseit csak kevéssel élte túl. Fia, István 
Olaszországba menekült s ott katonának állott 
be. X nemesek jelentékeny pénzl)írságot is fi
zettek. Birkás Jánost és Rosta Istvánt, akikre' 
a gyilkosság vádját sütötték rá, Temesvária 
vitték 10 évi várfogságra. A jobbágyokat 
50—lOü, sőt 200 pálcaütésre ítélték s nagy
pénteken, a r. katholikus kápolna előtt csapat
ták meg őket. 

Még egyes vadosfai nők is: Huszár Ilona, 
Szarka Éva, Illés Rozina, Vörös Éva, Király 
Judit, elszenvedték nyilvánosan a durva bot
büntetést, de hitükhöz hívek maradtak. Méltó 
emlékezetben tartani nevüket, midőn ma másutt 
akadnak gyáva lelkek, kik egy vakbuzgó vőle
gényért vagy más hitvány dologért oly könnyel
műen adják cserébe maguk vagy gyermekeik 
vallását. 

Az evangélikusok bírságpénzéből a kápolnát 
egész templommá bővítették ki, sőt külön káp
lánt is rendeltek bele, hogy végezhesse az 
igazán magános miséket. István király napján 
pedig ezután évenként processziót vezettek ide, 
míg az evang. templomot e naj)on zárva kel
lett tartani. A falu végén pedig felállították az 
oszlopot, az úgynevezett fehérképet és felvé-
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sették reá: Ez az a hely, mely az istentelenek 
által megfertéztetett. 

Ez az oszlop már kidőlt, mert nem volt 
rajt az igazság ereje, mely fenntarthatta volna. 
De emelt magának Vadosfa szenvedéseivel és 
hősies hithűségével egy másik oszlopot, mely 
ott áll egyházunk történetében és itt él szi
vünkben, amiért is soha le nem dől. Ahol 
csak e hazában a magyar evangélikusok viszon
tagságos életét megírják és elbeszélik (Csuthy, 
Zsilinszky, Varga egyháztörténete), ott Vadosfa 
nevét is elismerő hálával és kegyelettel emle
getik. Egyháztörténeti olvasókönyvekben (Tankó 
Béla), a Protestáns Jellem példatáraiban (Vaday 
József) ott van Vadosfa neve. Rábaköz e kis 
helysége országos hírnevet és dicsőséget szer
zett magának. Története meghatja a szivet, 
vonz, buzdít és lelkesít. Engemet is az itteni 
események ragadtak meg először s ösztökéltek 
arra, hogy egyházunk múltját kutassam. Első 
kis monográfiám tárgyául Vadosfát és Fábri 
Gergelyt választottam (Fábri G. Bpest, 1894, 
A Luther-Társaság kiadványa.) S boldognak 
érzem magamat, hogy itt most a nagy esemé
nyek színhelyén az ősökhöz méltó utódoknak 
hitbuzgóságát láthatom s a nagy idők emlékeit 
felidézve, velők együtt épülhettek. 

Az egyetlen helyen js, amelynek Rábaköz
ben templomot engedtek, ime ilyen volt az 
evangélikusok sorsa. Méltán mondotta Torkos 
András már Telekesi Török temetésekor; „Óh 
bizonyára igen drága és igen sokban áll mi 
nékünk Magj^arországban az mi Evangelica 
Vallásunk ! Sok jószágunknak elvesztésében, sok 
keserves szenvedésünkben ; ezenfelül sokszámú 
lölköknek kárvallásában." 

Az utóbbi rettenetes csapás sem törte meg 
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az artikuláris egyház erejét. Bíztak a feltáma
dásban és jobb idők eljövetelében. A dömölki 
második lelkészt, Kiüsera Mártont (1753—1785) 
hívták meg Fábri utódjának, aki szintén tudo-
mánj'os, buzgó pap és méltó volt e helyre, 
mert sokat fáradt és épített. Szép fényt vet e 
papi családra, hogy nemcsak a lelkész hagyta 
vagyona jó részét a gyülekezetre, hanem az 
özvegy papné is, Sartorius Judit, a hírneves 
nemescsoói lelkész leánya 1793. Vadosfán kelt 
végrendeletében 1000 forint alapítványt tett 
Sopronban tanuló rábaközi ifjak részére s 
férjének értékes könyvtárát is a lyceumra 
hagyta.i , 

Kutsera lelkész idejében szerezte be a gyüle- » . 
kezet az első orgonát, ami ritka dolog volt 
még faluhelyen. De hogy sok ne legyen a 
muzsikából, a r. katholikusok meg elvették az 
öreg harangot, raelylyel eddig is harangozniok 
kellett a processziók elé. 17tS5-ben a torony 
már II. József engedelmével épült fel, mely 
mint határjelző áll itt a gyülekezet történetében. 

IV. Vadosfa a feléledés és megújhodás 
korában 1781—1909. 

Erre a toronyra már a felvilágosodás napja 
sütött s harangjai, mint a vallási türelem új 
korszakának hírnökei kondultak meg először. 

' A vadosfai régi derék lelkészek arcképei nem 
maradtak fenn korunkra, azért legalább kézírásuknak 
a vadosfai anyakönyvből vett hasonmását mutatjuk 
be olvasóinknak. A többi képpel együtt ezeket is 
Kovács Sándor kedves kollegám szerezte be nagy 
fáradsággal. E helyen is hálás líöszönetet mondok érte. 

P. S. 
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II. József lüielmi rendelete után az arlikuláris 
gyülekezetek kiváltságos helyzete megszűnt. 
Bizonyos feltételekkel lehetett másutt is ima
házakat építeni, amint hogy Farad és Szili-
Sárkány már 1783. jó példával jártak elől. 
Követte ó'ket szintén még 1783. Szent-András. 
Beled pedig 1829. alakult ismét anyagyüleke
zetté. 

A többi nagy íilia : Mihályi, Kisfalud, Tót-
keresztúr, Potyond és Zsebeháza továbbra is 
jól érezvén magát az eddigi anyaegyház szár
nyai alatt, mai nap is együtt van és együtt 
alkotja a mi népes és virágzó artikuláris gyüle
kezetünket a Rábaközben. 

.\ híveknek nem kellett immár 5—G órai 
távolságból ide zarándokolniok, találtak köze
lebb is lelkészt és templomot. De a hála és 
kegyelet Vadosfa iránt, mely egy teljes évszá
zadon át volt világító tűzoszlopnk a setétségben 
és egyetlen kenyeres házuk a nagy lelki ínség
ben, fennmaradt mai napig is. Vadosfa fontos 
történeti missziót töltött be s ez az érdeme 
feledhetlen marad, ez a fényes múlt serkentő 
erő lesz reá nézve a jövendőben is 

.A legújabb korban, a XIX. században is 
Vadosfa tényleg megtartotta vezetőszerepét, jó 
példával járt elől a szellemi és anyagi gyara
podás útján. Lelkészei, mint kiváló férfiak, 
többször voltak esperesek s felügyelői között 
előkelő, áldozatkész nemesi családokat találunk. 

Még II. József idejében a Nemes-Magasiból 
származott Egyházasl)erzsenyi Berzseniji Lajost 
(1785—1813) egy vonzó külsejű, daliás és ked
ves modorú 21 éves fiatalembert, választották 
lelkészüknek, ki előbb mint jogász Domokos 
Ferenc soproni ügyvédnél volt palvarista s 
Perlaky Gábor püspc^k biztatására innen lépett 
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át az egyházi pályára. Reá szívesen hallgatott 
a gyülekezet s azért eredményes is volt a 
munkája. Az ő idejéhen 1805. építették a beledi 
filiában az oratóriumot. Esperesnek is meg
választották, de korán, már 52 éves korában 
elhunyt. Itt pihen a vadosfai temetőben. 

Utána Güí/ör György (1813—1826) jeles szó
nokot hívták meg Urai-Ujfaluból, akinek nyom
tatásban is jelentek meg egyházi beszédei és 
szintén volt a soproni alsó egyházmegye esperese. 
Jó barátja, Kis János püspök, soproni lelkész 
maga jött el személyesen az általa mindig ked
velt és hálával emlegetett Vadosfára és ő iktatta 
be hivatalába. A Gödör idejében történt nép
számlálás szerint a vadosfai gyülekezet ekkor 
(Beled filiát is bele értve) 3570 lelket számlált. 

Majd a buzgó Horváth János (1826—1880) 
következett, ki tovább mint félszázadig volt 
Vadosfa lelki vezére. Fiatal korában a Tudo
mányos Gyűjtemény és Minerva című folyó
iratokba is dolgozott. Igazi ároni családot nevelt, 
leánya papné, fia győri pap (Horváth Sándor) 
lett. Az ő idejében ülte meg a gyülekezet 
1834. templomának első százados jubileumát. 

És Laiicsek Jónásnak (1880—1906) a fárad-
hatlan buzgalma esperesnek, a bölcs és tapin
tatos lelkipásztornak és egyházkormányzónak, 
a jeles egyházi szónoknak még sokkal ismere
tesebb itteni és egész kerületünkre kiterjedő 
munkássága, mint sem hogy azt nekem kellene 
jellemezni. Itt még minden kövön, minden 
tárgyon rajt az ő áldott keze nyoma. Emléke
zete, mely még frissen és melegen él a szívek
ben, legyen áldott. Felidézzük nemes papi 
alakját, mert példát hagyott ő is nekünk, iljabb 
papi nemzedéknek, hogy nyomdokaiban jár
junk. 
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És a lelkivezérek melleit a világi felügye
lők is, egy Radó László, Szánthó Ferenc. 
Mesterházi Nagy László, Szcmerey Sándor, 
Ostffy István, Ajkay Dániel és dr. Ajkay Béla 
oly férfiak, akik bölcseségükkel, példás hitbuz
galmakkal és áldozatkészségükkel nemcsak 
Vadosfának, hanem egész egyházkerületünknek 
is igaz büszkeségei. 

Ily vezetőkkel és hitbuzgó népével meg
tartotta Vadosfa a maga jelentőségét a vallás
szabadság újabb korában is, mikor az artiku-
láris jelző már csak szép történeti emlékké 
változott át. Mert ennek erkölcsi liató ereje 
megmaradt továbbra is Disraeli ama mondása 
szerint: A múlt hatalmunknak egyik eleme. 

Vadosfával együtt az egész Rábaköz, mint 
Dunántúl gazdag termőkerlje, a két városi köz
pont, Győr ós Sopron között, szellemi és kultu
rális téren is fontos missziót teljesített az újabb 
korban is. Nemcsak egy Szánlhó Andrásban 
adott jeles paedagógust hazánknak, nemcsak 
Vicza nevelt a Halléban járt Kis Viczai Péter
ben egy kassai jeles tudóst (Adagia Latino-
Hungarica, Bártl'a 1713), nemcsak Beled szülte 
nekünk a számkivetés napjaiban Szeniczei 
Bárány Györgyöt, a magyar Francket, hanem 
Szent-András is ^i.s Jánosi, a nagy költő-papot 
és i)üspököt. a magyar Herdert ajándékozta 
egyházunknak. 

Vadosfának iskolája nevelte őt is. Két iskola 
volt itt akkor, a kisebbik a magyar, a nagyob
bik a deák iskola. Kis János végig járta mind 
a kettőt. Laki/ István akkori vadosfai tanító 
mondta a szentandrási pórfiú szüleinek az exa-
men végével: "Ez a fiú tanulásra született, kár 
volna a reá bízott talentumot elásni; elkárhoz
nának azok a szülők, kik az ily gyermeket, ha 



Í - * * ' i . 1 » -FjJt*>a 

.<\'" '*'i;\^ 



46 

tőlök kitelhetnék, nem taníttatnák>. így került 
fel az ifjú Kis János Sopronba és az egyszerű 
vadosfai tanítónak nem csekély része van 
abban, hogy a gyermek tehetségeit felismervén, 
a szülőket a további iskoláztatásra kényszeríté 
s ily módon egy nagy tudóst adott Sopronnak 
és az egész magyar hazának. 

Laky Istvánon kívül ismert tanítói voltak 
Vadosfának: Szánthó András, Vízközi Mihály, 
Fidicinis András, Dvoi-kovics János, Csákvári 
Ferenc. Vazalla Sámuel, Kiss Pál, Ihász Mihály, 
Korbélyi István, Petrócza János, Toi^kos Ádám. 
Ördög András, Gáspári Imre. 

Kis János kora óta is hány vadosfai és rába
közi ifjú került fel Sopronba a felsőbb isko
lákra ! A jó Kutsera Mártonné tisztelendő asz-
szony jól tudta, mit cselekszik, midőn külön 
alapítványt tett a rábaközi ifjak számára. 

Nevelésről levén szó, az artikuláris Vados
fának még egy nagy érdemét kell az utolsó 
századból kiemelnünk. S ez az, hogy Dömölk 
mellett ő volt a kerület legbuzgóbb káplán
képző iskolája. És ez nálunk, ahol külön papi 
szemináriumok nincsenek, fontos dolog. Az 
iskolából a gyakorlati életbe Vadosfa volt az 
átvezető híd. Kerületünk régebbi és újabbi 
papi nemzedékének jó része innen a vadosfai 
káplánszobából került ki, mely 1821-ben épült 
külön e célra. Másutt csak tűrték a káplánt, 
ha éppen kellett, mint szükséges rosszat; Vados-
fán hiványilag volt biztosítva egy állandó káp-
láni állomás, mintegy jó reménység foka a 
bizonytalanság tengerpartján. A régebbi káplá
nok közt ott találjuk a Gáncs, Szánthó, Gödör, 
Dregáli, Szedenics, Matisz Csáfordi, Kiss János, 
Vidt, Csapli, Pelárgus, Holbok, Turcsányi, Bog
nár sat. neveket. 
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Hogy Rábaköz és Vadosfa a legújabb kor
ban is ily szép kulturális missziót teljesíthetett, 
abban nagy része volt az idők változásának, 
a felvilágosodásnak és vallási türelemnek, mely 
hazánkban II. József kora óta kezdett terjedni. 
Szabad volt immár a templombajárás és hitéért 
többé senkit a deresre nem vontak ! 

Egyes magyar mágnások jártak elől jó pél
dával, Batthyány Alajos gróf az 179Í. évi 
országgyűlésen a vallásszabadságnak törvénybe 
iktatását ajánlva, annak meggátolását hazaáru
lásnak minősítette. Gróf Széchenyi Ferenc, Ist-
\iánnak az atyja, protestáns iskolát és ifjakat, 
ezek közt Kiss Jánost is támogatta. Gróf Fes-
te.tich György a keszthelyi Georgikon alapítója, 
Csurgón gymnáziumot építtetett a reformátu
soknak és a templomépítés gondjaival küzdő 
zalaistvándiaknak is jó szívvel válaszolta: 
«Kedves gj'ermekeim, adok én helyet, fát és 
követ, hogy Istennek házat építhessetek». Ugyan 
ő Kis Jánost, mint egyszerű kővágóeöi'si lel
készt szívesen hívta meg és fogadta vendégül 
Keszthelyen. 

Festetich Ignác gróf is, Györgynek rokona 
és Egyed, Szent-András földesura 1808. a Szent-
Andráson ülésező egész kerületi gyűlést ven
dégül hívta meg egyedi kastélyába, hol egykor 
Telekesi Török nyitott menedékházat papjaink
nak. Hat évvel később 1814 pedig a dunántúli 
evangélikusok meghívásra ismét Egyeden tar
tották kerületi gyűlésüket. Itt történt, hogy 
Festetich, a nemes gróf Kis János atyját min
den jobbágyi teher alól felszabadítá, őt magát, 
a soproni lutheránus papot, szeretete és tiszte
lete jeléül a nagy közönség elŐtt nyilvánosan 
megcsókolta. 

Oly idők voltak ezek, hogy mikor Kis János 
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nem a maga. hanem fiai érdekében nemesség
ért folyamodott a királyhoz, a szombathelyi r. 
kalholikus püspök. Somogyi Lipót írta érde
kében az ajánló levelet, hivatkozván irodalmi 
munkásságára és a jó békességre, melyben a 
felügyelete alatt álló evangélikusok élnek. Mily 
megszégyenítő ez a példa a Ne temere legújabb 
korára nézve, mikor nemcsak a házasságot, 
hanem felekezetivé teszik a földet, a pénzt, a 
hivatalt, a fogyasztási cikket, táncot és muzsi
kát, sőt azzá tennék a levegőt és napvilágot is, 
ha lehetne. Akkor szebb világ volt, tisztább 
volt a keresztyén élet, mert több volt benne a 
szeretet. A türelemről nem is szólok, mert az 
nem is erény. 

A vallási béke Vadosfára is derített öröm
napokat Ivis János püspöksége idején 183Ü. 
érkezett le végre a királyi rendelet, mely a 
vadosfai templomot az Istvánnapi zár alól 
felmentette s így lehetővé tette, hogy gyógyul
jon a seb és feledés fályola boruljon a keserű 
emlékekre. 

Világító pont volt újabban az is, mely 
Kapuvárról bocsátá át sugarait Vadosfára. Az 
utóbbi évtizedekben Kapuvár is expiálta, jóvá
tette némileg kegyetlen múltját, hogy oly sok
szor szolgált börtönéül hitvallókuak, gálya
raboknak és üldözött rábaközieknek. Berg 
Gusztáv és Berg Miksa báró urak személyében 
az ősi várkastélynak evangélikusok lőnek a la
kói s a báróné nemes szive karácsonykor érté
kes ajándékokkal emlékezik meg Vadosfa sze
gényeiről. Sőt többet tettek. A két nemes bái"ó 
vezetése alatt 1876-ban fiókegyház is alakult 
Kapuvárolt. Íme a hamvaiból feléledt phoe-
nix! S 1893 óta a kapuvári várkastély egyik 
termében évenként kétszer evangélikus isten-
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tisztelet is tartatik és harmónium kisérettel 
ismét felhangzik a protestáns choi'ál: Erős 
várunk nekünk az Isten! Ugyanaz, mely két
száz évvel azelőtt ugyanitt a gályarabok ajká
ról szállott fel a földalalti börtönökből. Az itt 
kiszenvedt Szendrei Márton ismeretlen sírja 
felett megmozdul a rög s új élet fakad a ham
vakból. A magnak földbe kellett vettetnie, hogy 
hogy bár későn, de mégis kikeljen és gyümöl
csöt teremjen. Kapuvár evang. lélekszáma ma 
már 140 és tőkéje is van a feléledt kis fiók-
helVnek. Vadosfa mint édesanya fogadta a 
szárnyai alá. 

íme, közel négy századnak történetét raj
zoltuk meg rövid vonásokban. Ls mennyi szép 
emlék, beszélő kő, tanulságos esemény és vonzó 
jellemkép tárult szemünk elé. Igaza van a régi 
íjölcsnek: a történelem az élet tanítómestere 
és világító fáklyája az igazságnak. Olyan nehéz 
időkben, mint a maiak, kétszeresen is van 
szükségünk a múlt idők tanulságaira, hogy 
belőlük bölcseséget, hitet, erőt és lelkesedést 
meríthessünk. 

Őseink tudtak szenvedni, tűrni, de tudtak 
cselekedni, küzdeni és áldozni is nagy esz
mékért, az igazságért és szabadságért. Es mi 
utódok csak akkor leszünk méltók liozzájuk, 
ha hasonló bátorsággal és önzetlenséggel lépünk 
nyomaikba. 

Ma az anyagiasság korát éljük. A világ oda 
siet, ahol vagyon, fény és iiatalöm integet felé. 
Meggyőződés, igazság, jog és szabadság, szóval 
a szellemi javak ériéküket veszítették. De for
dul az idők kereke, az arany borjút imádók 
tábora meg fog csömörleni önmagától. Jönnek 
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még a Thököly és Rákóczi korához niéUó új 
idők is, amikor a nemes eszmények kultusza 
újra felvirágzik és pénznél, földi jólétnél maga
sabb kincseket is megismer a világ.' A protes
tantizmus diadalát ez a jobb és boldogabb kor 
hozza el számunkra. 

Ne szűnjünk meg tehát dolgozni és imád
kozni eme jobb időkért. Az Úr, a mi atyáink 
Istene, ki eddig itt velünk volt a nehéz idők
ben, nem hagyja el népét továbbra sem. Atyám
fiai, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy 
cselekedjetek mint férfiak, legyetek erősek 1 

M. KIR. ERZ.SFBET 
TUD. EGY.KTi-M 

K O N Y V T A P . .'. 



Budapest, VIII., Szentkírályl-utcza 51a. 
ajánlja jól berendezett könyvkereskedését hitsorsosaink jó
indulatú figyelmébe. Kérjük szeretettel összes hitsorsosain-
kat, vegyék könyvkereskedésünket támogató oltalmukba, 
összes könyvszUkségletüket fedezzék tőlünk, s minden 
adandó alkalommal hívják fel könyvkereskedésünkre ösme-
röseik figyelmét. Csak úgy lehetünk erősek, ha közös erő

vel támogatjuk egymást. 

..., KöfiyvkereskedéiiünMfert ^éhphatók : 
' • ' y > _ , . . • ' • • . • • • • 

a Luther-Társaság kiadványai, 
a Protestáns irodalom termékei. 
Imakönyvek, 
Énekeskönyvek, 
Jogi, orvosi s egyéb irányú szakkönyvek, 
Nép- és középiskolai tankönyvek, 
Egyetemi kézikönyvek, 
Ifjúsági Iratok. 
Szépirodalmi termékek, 
Tanszerek stb. 

Szíves megrendeléseket kér a 

a Luther-Társaság 
könyvkereskedése. 



A LUTHER-TÁRSASÁG kiadásában megjelentek: 

Legkedveltebb és legolcsóbb ev. Imakönyvek: 
Gyttrdts Ferencz: Hit oltára. Imakönyv evang. keresz

tyének számára. Negyedik kiadás. Vászonba kötve 1 korona 
60 fillér, ugyanaz aranymetszéssel, tokban 3 korona, fekete 
bőrbe kötve, aranymet.széssel, tokban 6 korona, párnázott 
borjúbörbe kötve 8 korona. 

Gyuráts Ferencz: Lelki vesér. Imakönyv. Kilencze-
dik javított és bővített kiadás. Kis alak 14''2—9 cm. nagy
ságban. Vászonba kötve 1 korona ,öU fillér. Ugyanaz arany
metszéssel, tokban ii korona, fekete bőrbe kötve, arany
metszéssel, tokban 6 kor., párnázott borjúbörbe kötve 8 kor. 

Ajándékkönyvek konfirmáltak számára: 
Patilik yános: Koufirinácsiói emlékkönyv sLz evang. 

protest. serdülő ifjak és hajadonok számára. Ara kötve 
3 korona 5Ü fillér, díszkötésben tí korona. 

Payr Sándor: Hárfahangok. Vallásos költemények 
gyíijteménye egyházi és iskolai használatra. Ára diszkötés-
ben 5 korona. 

Emléklapok és képek: 
Emlékezés a Kottfirmáció ünnepére. Szép szín

nyomású mülap, 42x32 cm. nagyságban magyar, német vagy 
tót szöveggel. Ara egyenként 30 fillér. Ugyanaz, kis fekete 
nyomású kiadás, magyar vagy tót szöveggel. Ara egyenként 
lí) fillér. 

Keresztyén házi áldás. Szép, nagy szinnyomatú disz-
kép. Ara csomagolással 2 korona 60 fillér. 

Képek Luther Márton életéből. Szép, nagy .szín
nyomatú falikép. Ara csomagolással 2 korona 60 fillér. 

Mindezek, nemkülönben bármely hazai és külföldi munka a 

LUTHER-TÁRSASÁG könyvkereskedéséből, 
Budapest, Vili., Szentklrályl-utcza 51a sz. rendelhetők meg. 

Honiyánszky V. Biulapost 


