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„Ennek a kötetnek a gondolata a 2000. és 2001. év fordulóján tá-
madt bennem. Úgy gondoltam, az ezredforduló jó alkalmat kínál 
arra, hogy számot adjunk múltunkról, s egyben elõretekintsünk a 
következõ évekre.

A 2000. és 2001. év fordulója egyházunk történetében különös 
idõszak volt. Jézus Krisztus születésének kétezredik évfordulójára 
való emlékezés mellett ekkor ünnepeltük a magyar államalapítás 
ezredik évfordulóját, s véletlen egybeesésként ezen az évfordulón 
egyházunkban is új korszak indult az egyházi szervezet átalakulá-
sával. Mindezek együttesen arra intenek, hogy hálával tekintsünk 
vissza a múltra, gondoljuk végig jelenlegi helyzetünket, s szõjünk 
terveket a jövõre nézve. Szeretném, ha ennek olyan írásos doku-
mentuma is lenne, melyben valós képet adhatnánk magunkról, 
egyházközségeink múltjáról és jelenérõl, s a késõbbi számonkér-
hetõség veszélyét is fölvállalva, elképzeléseinket, terveinket is 
megfogalmaznánk.

Ezért azt kértem az egyházkerület minden egyházközségének 
elnökségétõl, hogy vázolja föl röviden az egyházközség történetét, 
jelenlegi helyzetét, a nehézségeket és örömöket, s fogalmazza meg 
azt, mit szeretnének a jelenlegi ciklus folyamán, a 2006-ig terjedõ 
idõszakban elvégezni a belsõ és külsõ építkezésben, erõsödésben. 
A gyülekezeti munka középpontjában nyilván az igehirdetés szol-
gálatának, a lelki épülésnek kell állnia, de emellett szükség van 
idõrõl idõre a külsõ feltételekkel kapcsolatos elképzelések megfo-
galmazására is. Az ezredforduló, azt gondolom, ilyen alkalom 
volt.

Szükség lenne arra, hogy az egyházkerület történetét is megírja 
egy történész, különös tekintettel az utolsó mintegy ötven évre, hi-
szen éppen a bányai, majd a déli egyházkerület sok vihart élt meg 
1948-tól, Ordass Lajos letartóztatásától kezdve. Az itt közreadott 
beszámolókban ez alig tükrözõdik, mert elsõsorban nem azzal a 
céllal készültek, hogy gyülekezettörténetet adjanak vagy hogy a 
múltat értékeljék. A múlt rövid leírása mellett inkább a jelen hely-
zet bemutatásán van a hangsúly. Erre utal a kötet címe is. Bár tu-
datában vagyok a könyv korlátainak, mégis abban a reményben 
bocsátjuk útjára, hogy reális képet ad a déli egyházkerület jelenlegi 
lelki, szellemi, anyagi életérõl, s a következõ években Isten remé-
nyeinket is megszégyenítõen megáldja az itt végzett szolgálatot.”

(Részlet a könyv elõszavából)
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Elõszó
Ennek a kötetnek a gondolata a 2000. és 2001. év fordulóján támadt bennem. Úgy gondol-
tam, hogy az ezredforduló jó alkalmat kínál arra, hogy számot adjunk múltunkról, s egy-
ben elõretekintsünk a következõ évekre. Ezért az egyházmegyék elnökségének és az egy-
házkerület közgyûlésének – a kezdeményezést támogató – egyetértésével 2001 tavaszán
levéllel fordultam minden egyházközség elnökségéhez, melyben a következõket írtam:

„A 2000. és 2001. év fordulója egyházunk történetében különös idõszak volt. Jézus Krisz-
tus születésének kétezredik évfordulójára való emlékezés mellett ekkor ünnepeltük a ma-
gyar államalapítás ezredik évfordulóját, s véletlen egybeesésként ezen az évfordulón egy-
házunkban is új korszak indult az egyházi szervezet átalakulásával. Mindezek együt-
tesen arra intenek, hogy hálával tekintsünk vissza a múltra, gondoljuk végig jelenlegi
helyzetünket, s szõjünk terveket a jövõre nézve. Szeretném, ha ennek olyan írásos doku-
mentuma is lenne, melyben valós képet adhatnánk magunkról, egyházközségeink múlt-
járól és jelenérõl, s a késõbbi számonkérhetõség veszélyét is fölvállalva, elképzeléseinket,
terveinket is megfogalmaznánk.

Ezért azt kérem az egyházkerület minden egyházközségének elnökségétõl, hogy júni-
us 30-ai határidõvel néhány (géppel írva 2-3, de legfeljebb 5) oldal terjedelemben vázolja
föl röviden az egyházközség történetét, jelenlegi helyzetét, a nehézségeket és örömöket, s
fogalmazza meg azt, mit szeretnének a jelenlegi ciklus folyamán, a 2006-ig terjedõ idõ-
szakban elvégezni a belsõ és külsõ építkezésben, erõsödésben. A gyülekezeti munka kö-
zéppontjában nyilván az igehirdetés szolgálatának, a lelki épülésnek kell állnia, de emel-
lett szükség van idõrõl idõre a külsõ feltételekkel kapcsolatos elképzelések megfogalma-
zására is. Ez az ezredforduló, azt gondolom, ilyen alkalom.

Nem látok okot arra, hogy a következõ években a déli egyházkerület jelenlegi egyház-
községi beosztásában lényeges változás történjen. Azokban az egyházközségekben
azonban, ahol hosszú ideje nincs betöltve a lelkészi állás, elképzelhetõ, hogy hosszabb
távon a lelkészi szolgálat ellátását összevonással kellene biztosítani. Máshol pedig eset-
leg éppen az önállósításról lehetne gondolkodni. Ezeknek az elképzeléseknek is meg
kellene fogalmazódnia ezekben az anyagokban, mint ahogy annak is, ha úgy tûnik, hogy
az egyházközség hosszabb távon sem lesz képes saját erejébõl biztosítani az egyházi
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szolgálat ellátásához szükséges anyagiakat. Jó lenne, ha már most minden egyházköz-
ség végiggondolná, szükségesnek látszik-e, hogy az elkövetkezõ hat évben nagyobb
javítási, felújítási, netán építési munkát végezzenek, hogy azokat, amennyiben közegy-
házi támogatásra is igényt tartanak, megfelelõen ütemezni lehessen.”

A kötet az erre a kérésre beérkezett beszámolókat tartalmazza, kiegészítve az egyház-
kerület püspökének az egész egyházkerület múltját és jelenét bemutató rövid értékelésé-
vel, az egyházmegyék espereseinek az egyházmegye múltjáról és jelenlegi helyzetérõl ké-
szült beszámolójával, valamint a 2000–2006-os ciklus indulásakor a felügyelõi, esperesi
beiktatáskor elmondott beköszöntõ beszédekkel. (Az egyházmegyék vagy egyházközsé-
gek múltját néhány esetben helytörténettel vagy egyháztörténettel is foglalkozó egyház-
tag írta meg.) Bár minden egyházközségi elnökség ugyanazt a felkérést kapta, a beszámo-
lók stílusa nagyon változatos. Sem a szerkesztõnek, sem a lektornak nem volt feladata,
hogy egységessé gyúrja azokat. Legfeljebb ott, ahol túl rövidre vagy túl hosszúra sikerült
az elsõ beszámoló, kértük az anyag bõvítését, kiegészítését, máshol pedig rövidítését.
Mindezzel együtt megmaradt az egyházközségek életét bemutató lelkész vagy nem lelkész
egyéni stílusa. Köszönöm mindazoknak, akik a beszámolókat írták, gondos munkájukat.

Egyházkerületi felügyelõségem eddigi tizenkét éve alatt bõségesen tapasztalhattam,
hogy a lelkészek egy része nem nagyon szereti a számokat, ha a népmozgalmi vagy pénz-
ügyi jelentések adatairól van szó. Most meg kellett látnom, hogy néhol az évszámokkal
sem jobb a helyzet. Több esetben volt szükség a történelmi adatok ellenõrzésére, korrigá-
lására, más esetekben azok kiegészítésére. Annyit talán elértünk, hogy ha ugyanarról az
eseményrõl két beszámolóban is szó van, legalább ne legyenek ellentmondóak az adatok.
Pontatlanságok azonban bizonyára ezután is maradtak. Azt, hogy az adatszolgáltatá-
si nehézségek nem új keletûek egyházunkban, jól mutatja a következõ két idézet. Az elsõ
az egyetemes egyház névtárának 1912/1913. évi kiadása elõszavából való: „elsõ volna
a kért adatoknak a kitüzött határidõre pontos beküldése és ezen adatoknak összhangza-
tossága, a beküldött kéziratanyagnak félre nem érthetõ betükkel irt olvashatósága”. A
másodikat pedig édesapám írta az 1957-ben készített lelkészi névtár utószavában: „Ez a
névtár újabb bizonysága annak, hogy pontos munkát szinte lehetetlen teljesíteni e téren.
Az adatforrások újra meg újra ellenõrzésre szorulnak.”

Ezúton szeretném megköszönni, hogy a nemrég elhunyt Bencze Imre nyugalmazott
lelkész élete egyik utolsó munkájaként még nagy gonddal elvégezte a kötet lektorálását.
Az õ kérésére igyekeztünk minden egyházközségnél felsorolni a valamikori parókus lel-
készeket szolgálati évükkel együtt. Kiderült, hogy ez nem mindig egyszerû feladat. Bár a
19. század közepe óta rendszeresen megjelenõ egyházkerületi vagy egyetemes névtárak
segítségével, valamint Magassy Sándor lelkész adatgyûjtésére, az onomasztikonra és az
egykor a kánonszerû látogatások alkalmából készült gyülekezettörténetekre támaszkod-
va megpróbáltam a hiányzó adatokkal kiegészíteni a beszámolót, nemcsak a 18. vagy 19.
században szolgáló lelkészek felsorolása nem teljes, hanem még az utolsó ötven évre vo-

AZ EGYHÁZKERÜLET
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natkozóan is maradtak fel nem derített pontok. Különösen ebben az idõben volt jellemzõ,
hogy nem parókusként, hanem segédlelkészként került valaki önállóan egy gyülekezet-
be, s ma már olykor nehéz kideríteni, hogy hogyan változott a státusa az idõk folyamán.
Ezeket az adatokat többnyire bedolgoztuk a gyülekezeti beszámolóba. Néhány esetben
azonban a hosszabb terjedelem miatt a szerkesztõ megjegyzéseként került ez a beszámo-
ló végére.

Köszönöm azoknak a lelkészeknek és az Evangélikus Országos Levéltár munkatár-
sainak a segítségét, akiktõl ilyen esetekben további információkat kaptam, s köszönöm
Jankó Katalinnak a segítségét, mellyel a szerkesztõ rendelkezésére állt a sok kérdés tele-
fonon keresztüli vagy levélbeli tisztázásában.

Az egyházkerület mostani 64 önálló egyházközségének elnöksége kapta a felkérést a
beszámoló megírására, de a gyülekezetek egykori és mai életének rövid bemutatásához
hozzátartozna az is, hogy az egyházközséghez tartozó leányegyházak, mára esetleg már
teljesen elszórványosodott települések közül melyik volt egykor anyaegyházközség, eset-
leg missziói kör vagy missziói egyház, s kik szolgáltak ott. Ebben a tekintetben különösen
hiányos maradt a könyv. Külön tanulmányt érdemelne az, hogy miért és hogyan lett az a
sorsa, ami lett, azoknak a missziói egyházaknak, mint például Battonya, Békés, Csanád-
apáca, Csépa, Elek, Magyarbánhegyes, Mezõhegyes, Nagylak, Nagymágocs, Nagyrév,
Rákóczitelep-Gyopárhalma, Szeghalom, amelyek a két világháború között vagy nem
sokkal azután önállóvá váltak, saját lelkészük volt.

A nevek írásánál azt a szokást követtük, hogy a keresztnevet a nem magyar anyanyel-
vûeknél is magyarul adjuk meg, a családneveknél pedig, ha több változat is elõfordul, a
leggyakrabban használtat, esetleg zárójelben egy másik változatot. Az i vagy y végû ne-
veknél, ahol ugyanazt a nevet valaki mindkét változatban használta, csak az egyik, a ké-
sõbb használt szerepel. Magyarosított név esetén az azonosíthatóság kedvéért az eredeti
név mellett zárójelben szerepel a késõbb használt magyarosított név is. A nevek írásának
bizonytalansága okozza azt a furcsaságot, hogy például Klementisz János kiskõrösi lel-
kész fia, aki  rákoskeresztúri lelkész volt, Clementisz János néven szerepel, vagy azt, hogy
a hartai feljegyzésekben Gaub Mátyásként szerepelõ lelkész következõ szolgálati helyén,
Varsádon mint Gaupp Jakab Frigyes jelenik meg.

A fentebb említett gyülekezeti beszámolókon és beköszöntõ beszédeken kívül a kötet
tartalmazza az egyházkerület, az egyházmegyék és az egyházközségek címét az isten-
tiszteleti helyekével együtt, valamint a tisztségviselõk nevét is. Az eredeti elképzelés sze-
rint az ezredforduló pillanatában érvényes adatokat, neveket közöltük volna. Azóta any-
nyi változás történt akár a lelkészek szolgálati helyében, akár a nem lelkészi tisztségvise-
lõknél, hogy e helyett a kötet nyomdába adásakor érvényes neveket adjuk meg, számolva
azzal, hogy a megjelenéskor esetleg már ez sem lesz érvényes.

Minden egyházközségnél lélekszámként három adatot adunk meg. Az elsõ a 2001. évi
népszámlálás szerint az egyházközség területén a magukat evangélikusnak vallók szá-

Elõszó
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ma, a második a 2001. évi belsõ egyházi népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás sze-
rint az egyházközségi tagok (tehát a gyülekezet életében részt vevõ, annak fenntartásá-
hoz anyagi erejéhez képest hozzájáruló egyháztagok) száma, a harmadik pedig a nagy-
korú, s így az egyházközségi választásokon szavazati joggal rendelkezõ egyházközségi
tagok száma. Ugyanezeket a számokat az egyházközséghez tartozó minden közigazga-
tásilag önálló településnél is megadjuk zárójelben. A népszámlálási adatok egészen
frissen kerültek publikálásra, azoknak a belsõ egyházi számokkal való összevetése
ezután kíván majd komoly elemzõ munkát. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy
egyik szám
sem tekinthetõ abszolút értelemben mérvadónak. A népszámlálásnál a lakosság mint-
egy 10 százaléka nem válaszolt a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdésre. Bár az
egyházközségi tagokról a gyülekezeteknek nyilvántartást kell vezetniök, ez sem pontos
mindenhol. A kettõ együttesen okozhatja, hogy néhol az egyházi népmozgalmi adatok
több evangélikusról tudnak, mint amit a népszámlálás adott.

A törzsanyaghoz csatlakozik függelékként az egyházkerület gyülekezeteinek nép-
mozgalmi, egyházi szolgálati, pénzügyi és gazdasági adatainak táblázata a 2000. és a
2001. évre vonatkozóan. Függelékként megadjuk a lélekszámok alakulását is az elmúlt
évszázadban.

Miután a kötet szerkesztése, az anyag gyûjtése megindult, tudtam meg: 50 évvel ezelõtt
minden egyházközség felkérést kapott arra, hogy írja meg a gyülekezet utolsó 50 évének
a történetét. Ezek nagyobbrészt el is készültek, s az Evangélikus Országos Levéltárban fel
is lelhetõk. Több esetben nemcsak az 1900 és 1950 közötti évekrõl írtak, hanem a gyüleke-
zet alapításától kezdve számoltak be a múlt eseményeirõl. Ezeknek a mostani beszámoló
múltról szóló részével való összevetése nagy segítséget jelentett a szerkesztõnek. Ennek
folytatásaként – ahol 50 éve nem készült el az anyag, ott pedig annak pótlásaként –, illetve
kiegészítéseként szükség lenne arra, hogy valóban minden gyülekezet megírja a maga
történetét a mai napig, az itt közöltnél részletesebben, s azt rendszeres idõközönként
frissítse. Már most is, amikor pedig még vannak, akik emlékeznek az akkori idõkre, nehéz
hitelesen rekonstruálni bizonyos eseményeket, mert az 1950 és 1990 közötti idõ talán még
nagyobb pusztítást okozott a gyülekezeti irattárakban, mint a II. világháború. Rengeteg
irat, még anyakönyv is veszett el (vagy rengeteg iratot tüntettek el szándékosan) nemcsak
az elhagyottan maradt parókiákban, hanem a püspöki hivatalokban is. Az Evangélikus
Országos Levéltárban õrzött kimutatások és a lelkészek segítségével feltüntettük azt is,
hogy mikortól maradtak fenn az anyakönyvek. Néhány évtizeddel ezelõtt ezek jelentõs
részét mikrofilmre vették, s azokat az Országos Levéltárban õrzik. Így talán akkor is elér-
hetõk, ha idõközben az anyakönyv elveszett. Az itt közölt adatoknak az anyakönyvekkel
való összevetése azonban akkora feladat lett volna, amire a szerkesztõ nem vállalkoz-
hatott.

Ezzel együtt szükség lenne arra, hogy az egyházkerület történetét is megírja egy törté-
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nész, különös tekintettel az utolsó mintegy ötven évre, hiszen éppen a bányai, majd a déli
egyházkerület sok vihart élt meg 1948-tól, Ordass Lajos letartóztatásától kezdve. Az itt
közreadott beszámolókban ez alig tükrözõdik, mert elsõsorban nem azzal a céllal készül-
tek, hogy gyülekezettörténetet adjanak, hogy a múltat értékeljék. A felkérésben az állt,
hogy a múlt rövid leírása mellett inkább a jelen helyzet bemutatásán legyen a hangsúly.
E r r e
utal a kötet címe is. Bár tudatában vagyok a könyv korlátainak, mégis abban a reményben
bocsátjuk útjára, hogy reális képet ad a déli egyházkerület jelenlegi lelki, szellemi, anyagi
életérõl, s a következõ években Isten reményeinket is megszégyenítõen megáldja az itt vég-
zett szolgálatot.

Budapest, 2002 nyara.
A szerkesztõ

Elõszó
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Az egyházkerület megalakulása és átalakulásai

Az 1610. március 28 és 30 között ülésezõ zsolnai zsinat, melyen Thurzó György nádor hí-
vására a három részre szakadt ország tíz északnyugati vármegyéjébõl húsz evangélikus
fõúr és nemes, három városi követ és huszonnyolc lelkész vett részt, az egyház belsõ rend-
jét illetõ fontos döntései mellett a jogi és területi viszonyokat is rendezte. A zsinaton kép-
viselt vármegyék gyülekezeteit három szuperintendenciába osztották be, Hrochotius
Abrahamidesz Izsák bajmóci, Láni (Lányi) Illés biccsei és Melik Sámuel breznóbányai
lelkészt pedig megválasztották szuperintendensnek. Az utóbbi kerületéhez, melyet ha-
gyományosan a bányai kerület elõdjének, s ezért Melik Sámuelt a kerület elsõ püspökének
tekintenek, a Hont, Nógrád, Turóc és Zólyom vármegyék területén lévõ egyházak hívei
tartoztak. A folytonosságnak az az alapja, hogy ezeknek a vármegyéknek a többsége a ké-
sõbbiek folyamán a bányai kerülethez tartozott, s ide csatlakoztak a 17. század második
felében majd a 18. század elején a betelepítések során keletkezett Pest megyei és békési
gyülekezetek is. Eleinte a nógrádi esperességhez tartoztak alesperességként, míg 1727-
ben meg nem alakult a pesti esperesség, melyet olykor pest-békési esperességnek is
neveztek.

A szepesváraljai zsinat 1614-ben két további kerületet hozott létre a Szepességben és
Sáros megyében, illetve a szabad királyi városokban (Kassa, Lõcse, Bártfa, Eperjes,
Szeben) lévõ gyülekezetekbõl. Így a dunántúli kerülettel együtt, mely ezektõl a szervezõ-
désektõl teljesen függetlenül jött létre valamivel korábban, 1576-ban, a 17. század elején
legalább hat egyházkerülete volt a magyar királyság területén élõ evangélikusoknak. Egy
idõben talán több is, mert a Duna bal partján lévõ magyar ajkú egyházaknak a 17. század
egy részében saját szuperintendensük volt.

Az ellenreformáció protestánsüldözése idején ez az egyházszervezet alig létezett, 1672-
tõl majd három évtizedig szuperintendense sem volt a bányai kerületnek. A Rákóczi-sza-
badságharc idején, az üldözés szûntével, 1704-ben választottak újra szuperintendenst
Pilarik István selmecbányai lelkész személyében. Az 1707-ben tartott rózsahegyi zsinat
a Dunántúl és Erdély kivételével újra meghatározta a kerületek határait. A biccsei és baj-
móci kerület egyesítésével a Duna bal partján négy kerületet hoztak létre. Döntése alapján
Bars, Hont, Nógrád, Pest–Pilis–Solt, Turóc és Zólyom vármegye és az itt lévõ szabad kirá-
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lyi és bányavárosok tartoztak a késõbb bányainak nevezett kerülethez. Pilarikot megerõ-
sítették szuperintendensi tisztségében, de a protestánsok üldözése miatt 1709 és 1734 kö-
zött újra szuperintendens nélkül maradt a kerület.

1734-ben a Carolina Resolutio elõírásának megfelelõen királyi rendelettel rögzítették,
hogy az addigra történelmileg kialakult öt helyett az evangélikusoknak négy egyházke-
rülete lehet. Ekkor jött létre az a négy kerület és területi beosztás, mely – bár a 19. század
végén történt egy kisebb területi átrendezés – Trianonig fennmaradt, illetve az akkor el-
szenvedett amputálások miatt lényegesen kisebb területen 1952-ig jogfolytonosan to-
vább élt. (A korábban egyesített biccsei és bajmóci kerület tekinthetõ a dunáninneni kerü-
let elõdjének, a szepesváraljai zsinaton létrehozott két szuperintendencia 1734 utáni
egyesítésével kialakuló kerület pedig a tiszai kerület elõdjének. A négy egyházkerületet
elõíró királyi döntés nem vonatkozott Erdélyre, s így nem érintette az ottani,
nagyobbrészt szász, kisebb részben magyar evangélikusokat. Az erdélyrészi szász
evangélikus egyház késõbb sem csatlakozott a „Magyarországi ágostai hitvallású
evangélikus keresztyén egyház”-hoz, bár a Brassó környéki magyar anyanyelvû
gyülekezetek 1886-ban kiváltak a szász egyházból és a tiszai egyházkerülethez
csatlakoztak.)

Mivel 1734-ben Turóc megye a dunáninneni egyházkerülethez került, a bányai kerü-
let ekkor Bars, Hont, Nógrád, Pest-Pilis-Solt és Zólyom vármegyék esperességeit foglalta
magába, mintegy 80 anyaegyházzal. Az 1734-et követõ években alakult ki az egyházke-
rületi, egyházmegyei és egyházközségi felügyelõi tisztség is. Egy 1735-ben Pesten tartott
gyûlésen Radvánszky Jánost választották meg a bányai egyházkerület felügyelõjének.
(Egyetemes felügyelõt hivatalosan elõször csak 1774-ben választottak.)

1791-ben a pesti esperességbõl önállósodva megalakult a békési és bács-szerémi espe-
resség. 1836-ban kivált a békésibõl a bánáti (késõbbi nevén bánsági) esperesség, majd
1843-ban a Pest városában lévõ gyülekezetek önállósodtak. Az ezentúl pestmegyeinek
nevezett esperesség mellett létrejött a pestvárosi esperesség, mely késõbb a budapesti
esperesség nevet viselte. Az 1891–94. évi zsinat az egyházkerületek arányosítása céljából
a barsi, honti és nógrádi esperességeket a dunáninneni egyházkerülethez csatolta, a turócit
viszont visszacsatolta a bányai kerülethez. 1896-tól a békési egyházmegye három rész-
re oszlott (arad-békési, békési és csanád-csongrádi esperességekre), 1900-ban pedig a
bács-szerémi egyházmegye oszlott ketté, bácsi és horvát-szlavon esperességre. Ennek
megfelelõen száz évvel ezelõtt, a 19. és 20. század fordulóján a bányai egyházkerület tíz
egyházmegyével (arad-békési, bácsi, bánsági, békési, budapesti, csanád-csongrádi,
horvát-szlavon, pestmegyei, turóci, zólyomi) a történelmi Magyarország kelet–nyugati
irányban vett középsõ részén a Felvidéktõl a Bánátig és a Száváig terjedt. Az
egyházkerületben 164 anyaegyház és missziói kör volt, valamint 77 leányegyház. A 177
rendes lelkészi állást betöltõ lelkészek mellett 15 helyettes és segédlelkész szolgált a
kerületben, melyben a hívek száma
433 583 volt.
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Az egyházkerület megalakulása és átalakulásai

A trianoni diktátum következtében az ország határain túlra került a bánsági, a horvát-
szlavon, turóci és zólyomi egyházmegye, Baja kivételével a bácsi egyházmegye, valamint
az arad-békési egyházmegyébõl Apatelek, Arad, Szemlak és Újvarsánd, illetve a csanád-
csongrádiból Nagylak és Nagyszentmiklós. Így Trianon után a megcsonkított bányai ke-
rület területén 60 anyaegyház maradt a 164-bõl. A hívek száma pedig szinte pontosan
megfelezõdött.

1924-ben a legnagyobb esperességet, a pestmegyeit, három részre osztották. Így a két
világháború között a bányai kerülethez hét egyházmegye tartozott: az arad-békési, a bé-
kési, a budapesti, a csanád-csongrádi, a pestmegyei alsó, a pestmegyei felsõ és a pestme-
gyei közép egyházmegye. Ebben az idõszakban, különösen a fõváros közelében, újabb
gyülekezetek alakultak s önállósodtak. 1940-re már 94-re nõtt az anyaegyházközségek
és önálló missziói körök száma, s egy lelkészi állása volt a budapesti egyházmegyéhez
tartozó Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületnek. Az egyházkerületben a hívek
száma elérte a 300 ezret.

1952-ben politikai nyomásra a négy kerület helyett kettõt hoztak létre, a déli és az észa-
ki egyházkerületet. Az egyházmegyei határokat is megváltoztatva, azokat általában a
megyehatárokhoz igazítva, a következõ egyházmegyék tartoztak a déli kerülethez: Bács-
Kiskun, kelet-békési, nyugat-békési, csongrád-szolnoki, pesti, Pest megyei, somogy-zalai
és tolna-baranyai, összesen 155 egyházközséggel. Az egyházkerület határa 2000-ig két
alkalommal változott meg kissé. Egyrészt keleten a hajdú-szabolcsi egyházmegyébõl a
kelet-békésihez került Komádi és környéke, másrészt nyugaton Keszthely és környéke,
miután 1979-ben Veszprém megyétõl Zala megyéhez csatolták vissza, 1980-ban egyhá-
zilag is a veszprémi egyházmegyébõl a somogy–zalai egyházmegyéhez került.

Az ötvenes és azt követõ évtizedek az egyháznak hol erõszakosabb, hol kifinomul-
tabb eszközökkel való háttérbe szorítását hozták. A valószínûleg a rendszertõl függetle-
nül is bekövetkezõ szekularizációval együtt ez azt eredményezte, hogy egymás után
kellett a gyülekezeteket társítani, sõt a csongrád-szolnoki egyházmegye jelentõs elerõtle-
nedése miatt a zsinat 1996-ban ezt az egyházmegyét megszüntette. Mivel ugyanekkor a
Pest megyei egyházmegyét kettéosztották (az egykori pestmegyei felsõ és közép egyház-
megyékre emlékeztetõ határok mentén), a 2000. évi területrendezés elõtt a bács-kiskun,
kelet-békési, nyugat-békési, Észak-Pest megyei, Dél-Pest megyei, pesti, somogy-zalai és
tolna-baranyai egyházmegyék alkották a déli egyházkerületet, akkor már csak 110 egy-
házközséggel. Az egyházkerület területén akkori becslés szerint 154 ezer evangélikus élt.

A 2000. évben lépett életbe az új, három egyházkerületes egyházszervezet, melyben a
déli és északi egyházkerület egyházmegyéinek részbeni átrendezésével létrejött a nyuga-
ti (dunántúli) egyházkerület. Azóta a Bács-Kiskun, kelet-békési, nyugat-békési, pesti és
tolna-baranyai egyházmegye 64 egyházközsége alkotja a déli egyházkerületet. A 2001.
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évi népszámlálás adatai szerint ma mintegy 115 ezer az egyházkerület területén élõ
evangélikusok száma.

Sólyom Jenõ

A déli egyházkerület és a jogelõd bányai kerület püspökeinek,
illetve szuperintendenseinek és felügyelõinek névsora

Püspökök, illetve szuperintendensek
1. Melik Sámuel, breznóbányai lelkész 1610–1620.
2. Roháts Menyhért, breznóbányai lelkész 1621–1622.
3. Sextius Péter, dubovai lelkész 1623–1634.
4. Mr. Lany Gergely, zólyomi lelkész 1635–1651.
5. Spetkius Márton, bozoki lelkész 1652–1655.
6. Lany Dávid, breznóbányai lelkész 1656–1669.
7. Zabojnik György, bozoki lelkész 1669–1672. Számkivetésben halt meg 1672. május

12-én. Utána évekig nem volt szuperintendense a kerületnek.
8. Pilarik István, selmeci német lelkész 1704–1709. Utána ismét évekig nem volt szuper-

intendense a kerületnek.
9. Michaelisz Sámuel, besztercebányai lelkész 1734–1740.

10. Pilarik Jeremiás, dacsolami lelkész 1741–1743.
11. Hruskovicz Sámuel, besztercebányai lelkész 1744–1748. Hivatalától 1747-ben a ca-

nonica visitatio miatt megfosztották, de késõbb ismét visszahelyezték. 1748-ban halt
meg. Halála után a kerület több évig szuperintendens nélkül maradt.

12. Glosius Dániel (mások szerint Péter), sziráki lelkész, 1755-ben beiktatása elõtt meg-
halt.

13. Frideli András, garamszegi lelkész 1757–1766.
14. Pohl Mihály, acsai lelkész 1767–1778.
15. Csernanszky János, selmeci lelkész 1778–1784. lI. József parancsára kellett távoznia,

1785-ben halt meg.
16. Szinovitz Mihály, besztercebányai lelkész 1785–1796.
17. Hamaliar Márton, selmeci, majd szarvasi lelkész 1796–1806.
18. Lyci Kristóf, besztercebányai lelkész 1807–1814.
19. Lovich Ádám, besztercebányai lelkész 1815–1834.
20. Dr. Szeberini (Szeberényi) János, selmeci lelkész 1834–1855. Hivatalától a Bach-kor-

szakban megfosztották. 1850-ben Chalupka János, 1850-tõl 1860-ig Komáromi Jó-
zsef, a kormány által kinevezett adminisztrátor irányította a kerületet.

21. Dr. Székács József, pesti lelkész 1860–1872.
22. Dr. Szeberényi Gusztáv, békéscsabai lelkész 1873–1890.
23. Sárkány Sámuel, pilisi lelkész 1890–1905.
24. Bachát Dániel, budapesti szlovák lelkész 1905–1906.
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25. Scholtz Gusztáv, budai lelkész 1906–1918.
26. D. dr. Raffay Sándor, pesti lelkész 1918–1945.
27. D. Ordass Lajos, budapesti lelkész 1945–1978. Hivatalát állami beavatkozás miatt

csak az 1945–1948 és 1956–1958 közötti idõben tölthette be.
28. D. Dezséry László, óbudai lelkész 1950–1956. 1956. október 30-án lemondott püspö-

ki tisztségérõl. Az egyházkerület tanácsának 1958. június 24-én tartott ülésén állami
segédlettel névlegesen átvette a püspöki hivatalt, de beszédének elmondása után újra
lemondott.

29. D. Káldy Zoltán, pécsi lelkész 1958–1987.
30. D. dr. Harmati Béla, Budapest Deák téri lelkész 1987-tõl.

Felügyelõk
Radvánszky János 1734–1738,
Radvánszky György 1738–1760,
br. Podmaniczky János 1760–1778,
br. Hellenbach György 1778–1785,
Radvánszky János 1785–1808,
Kubinyi András 1808–1815,
Baloghy Lajos 1817–1823,
Radvánszky Antal 1823–1837,
br. Prónay Albert 1837–1860,
Dessewffy Ottó 1860–1867,
br. Podmaniczky Frigyes 1867–1873,
br. Radvánszky Antal 1873–1879,
Fabiny Teofil 1880–1898,
dr. Zsilinszky Mihály 1898–1911,
Zsigmondy Jenõ 1912–1928,
dr. Pesthy Pál 1928–1947,
dr. Vladár Gábor 1947–1948, politikai nyomásra lemondott,
Darvas József 1950–1972. Ordass Lajosnak tett szóbeli ígérete ellenére 1956 októberében

nem mondott le felügyelõi tisztségérõl, de 1958 nyaráig felügyelõként ténylegesen
nem tevékenykedett.

Szent-Iványi Ödön 1972–1977. Halála után tíz évig nem volt betöltve az egyházkerületi
felügyelõi tisztség.

Dr. Frenkl Róbert 1987–1989,
Sólyom Jenõ 1990-tõl. 1997-ben a zsinat végén lemondott, de az 1997–2000 közötti tört

ciklusra újraválasztották, majd a 2000. évi általános tisztújítás során ismételten meg-
választották.

Az egyházkerület helyzete
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Egyházkerületünk kialakulása az évezredes magyar egyházi kereteken belül, a török hó-
dítás miatt több részre szakadt ország területén a lutheri reformáció kezdeti éveire vezet-
hetõ vissza. 1517 után a német egyetemeken, fõleg Wittenbergben tanuló diákok és keres-
kedõk, utazók hozták magukkal Luther iratait és terjesztették. 1521-ben Luthernek a pá-
pa által történt exkommunikációja Magyarországon is kihirdetésre került. 1523-ban a
budai országgyûlés törvényt hozott a lutheri reformáció ellen fej- és jószágvesztés fenye-
getéssel. II. Lajos király 1524. október 24-én rendeletet adott ki a lutheranizmus kiirtásáról
és Luther könyveinek megégetésérõl. 1525-ben a Rákoson tartott országgyûlés határoza-
tot hozott: „Lutherani omnes comburantur” (a lutheránusokat máglyán kell elégetni).
1527-ben Libetbányán Nikolai Fülöp került máglyára eretnekként.

Az egyházszervezeti egységek kapcsolódtak a régi püspöki, kegyúri struktúrákhoz.
1546. november 2-án ült össze Eperjesen területi zsinat, ahol Radácsi Mihály lelkészt
Bártfáról elöljárónak, esperesnek választották. Ez az esemény tekinthetõ a déli (bányai)
egyházkerület szervezeti kezdetének. 1549-ben született meg a Confessio Pentapolitana
(Ötvárosi Hitvallás, Kassa, Lõcse, Bártfa, Eperjes, Kisszeben), majd 1559-ben a Confessio
Heptapolitana (Hétvárosi Hitvallás). A városok és hûbéri területeik egységes egyházi
szervezet kialakítására törekedtek a reformáció jegyében. A háborús események miatt a
bécsi béke (1606) után összeülõ zsolnai zsinat (1610) szervezte meg az evangélikus egy-
házi struktúrát, a hosszú ideig megmaradó négy egyházkerületi rendben. 1610-tõl,
amikor Melik Sámuel breznóbányai lelkészt választották püspöknek, a mai idõkig har-
minc püspöki elöljárója volt a kerületnek.

Az elsõ világháború után a Trianonban bekövetkezett országvesztés miatt a Felvidék-
tõl az Alföldön a Duna-Tisza-Körösvidéken át a Bácska-Bánátig terjedõ kerület a többi
három kerülethez hasonlóan összezsugorodott. 1952-tõl a négy kerületbõl kettõ alakult,
a déli és az északi egyházkerület. Ebben a struktúrában a 2000. évig a következõ egyház-
megyék tartoztak a kerülethez: Bács-Kiskun, Kelet-Békés, Nyugat-Békés, Észak-Pest me-
gye, Dél-Pest megye, Pest, Somogy-Zala és Tolna-Baranya.

2001-tõl kezdve három egyházkerületes struktúrát határozott el a zsinat. Így jött létre
az északi egyházkerület és déli egyházkerület mellett a nyugati (dunántúli) egyházkerü-
let. Jelenleg a következõ egyházmegyék tartoznak a kerülethez: Bács-Kiskun, Kelet-
Békés, Nyugat-Békés, Pest, Tolna-Baranya.

Jelentõs adatokat hozott nyilvánosságra a 2001 elején tartott népszámlálás. A 2002.
július hónapban közzétett végleges adatok szerint Magyarországon 303 864 evangéli-
kust tarthatunk számon, a lakosság 3%-át. A kerületek szerinti megoszlás tekintetében a
déli kerület 115 481 evangélikust számlál. Az önálló egyházközségek száma 64. 2001.
december 31-én az egyházkerületben gyülekezeti és közegyházi szolgálatban 106 lel-
kész állt. A kerület nyugalomba vonult lelkészeinek száma: 35.

A déli egyházkerület helyzetérõl és szolgálatáról kialakított elképzeléseket segíti, ha
számba vesszük a rendszerváltoztatás óta (1989) visszakapott intézményeinket.

AZ EGYHÁZKERÜLET
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Oktatási intézmények:
Középiskolák, gimnáziumok: Békéscsaba, Bonyhád, Budapest-Deák tér, Budapest-Fasor,

Orosháza.
Kollégiumok, diákotthonok: Budapest (Rózsák tere és Luther Otthon), Bonyhád.
Általános iskolák: Orosháza, Szarvas.
Óvodák: Budapest-Deák tér, Orosháza, Soltvadkert, Szarvas (Bacsó B. u.), Szarvas (Vásár-

téri), Tótkomlós.
Konferencia-központ: Telekgerendás, Keszõhidegkút.
Szeretetotthonok, idõsek napközi otthona: Békéscsaba, Budapest (Karácsony S. u.), Budapest

(Kakas Lídia), Kecskemét, Kiskõrös, Kondoros, Mezõberény II., Orosháza, Pécs, Szar-
vas (Vajda P. u.), Szarvas (Betánia), Szarvas (Szabadság u.), Szarvas (Immánuel), Sze-
ged, Tótkomlós.

Az új egyházi struktúra elindításával párhuzamosan 2000 végén országos egyházi vá-
lasztásokat tartottunk és az egyházközségi, egyházmegyei, egyházkerületi szinten, a ke-
rülettõl az országos egyházi tisztségekbe küldött tisztségviselõkig megtörtént a tisztújí-
tás. A mandátumok 2006-ig érvényesek. A kerület élete számára fontos esemény lesz,
hogy az egyházi törvények értelmében a jelenlegi püspök 2003 folyamán nyugalomba vo-
nul, és ezért 2003 tavaszán püspökválasztásra kerül majd sor. Egyházkerületünk felügye-
lõje 1990. március 30. óta dr. Sólyom Jenõ professzor, akadémikus, akit idõközben kétszer
újraválasztottak az egyházközségek.

Az ökumenikus kapcsolatok terén jelentõs tény, hogy az egyházkerület és a területén
lévõ Evangélikus Hittudományi Egyetem rendszeres hazai és külföldi ökumenikus kap-
csolatokat ápol országos területi-kerületi keretben. Egyházkerületünk egyházunk egé-
szének, gyülekezeteinek és intézményeinek összefüggésében 1992 óta testvéregyházi
kapcsolatban van a Bajorországi Evangélikus Egyházzal. Egyházkerületünk 1996 óta
szerzõdéses megegyezés alapján testvérkerületi kapcsolatban áll a svédországi
Linköping egyházmegyéjével, Martin Lind püspökkel az élen. E szerzõdés eredménye-
inek értékelésére és meghosszabbítására 2002. január végén került sor Vadstenában.

A jövõ feladatai
A teljesség igénye nélkül a következõ évek feladatait a következõkben foglalhatjuk össze:
A spirituális-missziói munka feltételeinek jobb biztosítása. Tudjuk, hogy Isten adja a „ve-
tés” számára a növekedést, azonban elküldött, hogy szántsunk. Néha új szántás kell,
néha a régit kell „mélyszántani”. A népszámlálási adatokból világossá válik, egy-egy vá-
rosban, megyében mennyi az evangélikusok száma. Ezekhez a számadatokhoz lehet a
lelkészi ellátottságot, az intézmények alapítását is tervezni. Így pl. Békés megyében, ahol
12,5%-os aránnyal a lakosság körében a legmagasabb az evangélikusok száma, gondol-
hatunk arra, hogy a meglévõ két „iskolavárosunk”, Békéscsaba és Orosháza struktúrá-
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it tovább építsük,  Békéscsabán óvodával és általános iskolával és a szarvasi általános is-
kola mellett középfokú oktatási intézményre is szükség lehet, hiszen éppen 2002-ben 200
éves a szarvasi volt gimnáziumunk.

Még mindig lelkészhiánnyal küzdünk. A gyülekezetek több helyen történõ össze-
vonása mellett azonban új lelkészi, segédlelkészi helyek kialakítására is sor kerülhet. Jó pél-
da erre Dombóvár és környéke, ahol Csikóstõttõsön létesítettünk újra lelkészi állást. Egy-
egy egyházmegye vezetése szempontjából is szükséges, hogy minden esperes kapjon se-
gédlelkészt. A hitoktatás és iskoláink tanárai és alkalmazottai között végzendõ
munkában szeretnénk minden tanintézményben, különösen a nagyobbakban iskolalel-
készi állásokat létesíteni.

A hitoktatói munka ellenõrzését, a hitoktatók továbbképzését 2002. január 1-tõl kerü-
leti megbízott végzi. Igény mutatkozik több gyülekezetben óvoda, idõsek napközi otthona
indítására a meglévõkön túl.

A felügyelõk, gondnokok és presbiterek, valamint lelkészcsaládok részére évente ke-
rületi konferenciákat, csendesnapokat szervezünk. Területi, egyházmegyei és kerületi
miszsziói napok, evangélizációk kerülnek megrendezésre. Az egyházmegyékben Lelké-
szi Munkaközösség mûködik, és havonta egyszer egy-egy összejövetelt tartanak a lelké-
szi tudományos továbbképzés, egyházmegyei és országos tájékoztatás feladatköreiben.
Sok gyülekezetünk német eredetû, õrzik istentiszteleti hagyományaikat, és a bajor evan-
gélikus egyházzal 1992 óta létrejött testvéregyházi kapcsolat ebben segítséget jelent.
Ugyancsak vannak szlovák gyökerû gyülekezeteink is, és azon egyházközségek
számára, ahol a lelkész a nyelvet nem ismeri, országos szlovák lelkészi szolgálatot szer-
veztünk.

Az elmúlt évszázadok történelmi viharaiban sok változáson ment át egyházkerüle-
tünk élete. Az 1948-ban az állammal kötött kényszeregyezmény, az iskoláink és intézmé-
nyeink államosítása, az egyházi munkaágak leépítése, a gyülekezetek és az egyház öku-
menikus és nemzetközi kapcsolatai ellenõrzésének évtizedei után a rendszerváltoztatás
(1989–90) keretei segítették egyházunk életének újraszervezését. Missziós és
evangélizációs, oktatási-nevelési, szociális-diakóniai és kulturális egyházi felelõssé-
günk gyakorlásának külsõ akadályoztatás nélkül tehetünk eleget. Péter apostol szava
szerint vallhatjuk: ...mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek (1Pt  3,9).

D. dr. Harmati Béla
püspök

Felügyelõi jelentés a déli egyházkerület 2000. október 5-ei közgyûlésén

Tisztelt Egyházkerületi Közgyûlés!
Kedves Testvérek!

A harmadik egyházkerület megalakulásával kapcsolatos területrendezés miatt kisebbé
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vált déli egyházkerületnek a 2000. évi elsõ általános tisztújítás során megválasztott köz-
gyûlése mai elsõ, alakuló, rendes ülése bizonyos értelemben rendkívüli, s ennek megfele-
lõen rendkívüli a felügyelõi jelentés is.

A bevezetõ mondat három elemén van hangsúly: a korábbinál kisebbé vált a déli egy-
házkerület, új ciklus indult, s rendkívüli a jelentés.

Az elõzõ ciklus utolsó közgyûlésén, április 7-én, már elbúcsúztunk azoktól az egy-
házmegyéktõl, melyek más egyházkerületbe kerültek át. Az viszont akkor még bizonyta-
lan volt, hogy végül is öt vagy hat egyházmegye marad-e a déli egyházkerületben, mert a
zsinat errõl szóló szavazása eredményének kihirdetésével kapcsolatban törvényességi
aggályunkat jelentettük be. Nem jelenti ez azt, hogy az azóta de facto kialakult viszonyo-
kat meg kívánnánk változtatni. Tudomásul vesszük, hogy a déli egyházkerület nemcsak
a gyülekezetek számát, az itt szolgáló lelkészek számát tekintve aránytalanul a legki-
sebb a három egyházkerület közül, hanem az egyházközségi tagok számában is kisebb a
másik kettõnél. Az viszont érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy a zsinat, illetve annak
ügyrendi bizottsága az elmúlt fél évben nem talált idõt arra, hogy panaszunkat érdemben
megtárgyalja, s a de facto kialakult helyzetet de jure is rendbe tegye.

Ez után a kitérõ után ezen a helyen is szeretném megköszönni az egyházkerület egy-
házközségei közgyûléseinek azt a bizalmat, ami a választási eredményben tükrözõdött.
Köszönöm dr. Nagy Zoltán testvéremnek nemcsak azt, hogy vállalta a jelöltséget, hanem
azt is, hogy a választás után kijelentette, szívesen szolgál más módon is az egyházkerü-
letben.

Az elmúlt tíz évben sokszor volt kérdés számomra, hogy szolgálatommal segítem-e egy-
házamat, amit csinálok, megfelelõen csinálom-e. Az egyházkerület gyülekezetei részé-
rõl megtapasztalt bizalom feloldhatná ezt a bizonytalanságot, s már ezen az alakuló köz-
gyûlésen nekiláthatnánk az új ciklusban elõttünk álló feladatok tárgyalásának. A
normális rend szerint az új ciklus elsõ közgyûlésén kellene istentisztelet keretében beik-
tatni tisztségébe a megválasztott felügyelõt, s ekkor hangozna el a felügyelõ beköszöntõ be-
s z é d e ,
melyben ezekkel a feladatokkal kapcsolatos véleményét mondhatná el. A mai napon
azonban ez elmarad. Csak az egyházkerület többi tisztségviselõjének a megválasztása és
beiktatása történik meg. Magyarázattal tartozom ezért, s ez hangzik el most a beköszöntõ
beszéd vagy jelentés helyett.

A választás elõtt, ez év március 4-én, ahogyan a törvény megköveteli, írásban fogad-
tam el a jelölést, s ígértem meg, hogy megválasztásom esetén vállalom a felügyelõi szol-
gálatot. Most mégis azt kell mondanom, hogy egy, az utóbbi hetekben hozott zsinati dön-
tés és az azt megelõzõ vita kapcsán olyan új helyzet alakult ki egyházunkban, ami miatt
újra kell gondolnom saját helyzetemet, ígéretemet. A döntés, amire utaltam, az országos
felügyelõi tisztség visszaállítása és annak választás nélkül, a jogfolytonosság kimondá-
sával történõ betöltése volt, furcsa módon egy olyan pillanatban, amikor az általános
tisztújítás lényegében már a vége felé járt. A vita pedig számomra azt jelezte, hogy országos
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szinten, legalábbis bizonyos körben, nincs meg a bizalom a korábban hattagúnak
tervezett országos elnökségbe már beválasztott tagokkal vagy azok közül néhánnyal
szemben, hiszen az õ tevékenységük kompenzálására, a partikuláris kerületi érdekekkel
szemben az országos érdekek képviseletére lenne szükség az országos felügyelõre.
Egyszerû lenne a megoldás, ha az egyházkerületi felügyelõnek csak a kerület ügyeivel
kellene foglalkoznia. Akkor elég lenne magam mögött érezni az egyházkerület
gyülekezeteinek a bizalmát. Az új törvény viszont nemcsak az országos elnökség
tagjává tette a kerületi felügyelõket, hanem bizonyos országos feladatok ellátását is rájuk
bízza. A bizalom vagy bizalmatlanság kérdésével együtt az is problémássá vált számom-
ra – s ezt az elõzõnél talán még döntõbbnek érzem –, hogy milyen üzenete van ennek a
zsinati döntésnek az egyházi szervezet megújításával és az általános tisztújítással
kapcsolatban. Mindezek kérdésessé tették számomra, hogy ez után a zsinati ülés után
tudom-e a következõ hat évre továbbra is vállalni az egyházkerületi felügyelõi
szolgálatot és az ezzel járó országos elnökségi tagságot.

Ezért azt kértem az egyházkerület jelölõbizottságától, s azt kérem most a közgyûléstõl
is, adjon idõt arra, hogy az immár hét tagúra bõvült országos elnökségben megpróbáljuk
tisztázni: milyen megfontolások motiválhatták, hogy a lényegében már kialakult szerve-
zetet az utolsó pillanatban megváltoztatták, hogyan látja az elnökség a saját helyét és
szerepét ebben az új szituációban, csak én érzem úgy vagy valóban van bizalmi válság.
Ha az ezekre a kérdésekre kapott válaszok eloszlatják aggodalmaimat, vagy az egyház-
kerülettõl kapott bizalom legyõzi a bennem esetleg megmaradó fenntartásokat, kételye-
ket, akkor az egyházkerületi felügyelõi tisztségbe történõ beiktatásomra egy késõbbi idõ-
pontban, legkésõbb a december 15-ei országos közgyûlésig sor kerülhetne. Ha viszont
nem így alakulna a helyzet, s a megváltozott körülmények között nem tudnám vállalni
az egyházkerületi felügyelõi tisztséget, akkor sajnálattal vissza kellene adnom a mandá-
tumot, s új választás kiírását kellene elrendelni.

Kérem megértésüket.
Sólyom Jenõ

Beköszöntõ beszéd az egyházkerületi felügyelõi iktatáson*

Tisztelt Egyházkerületi Közgyûlés!
Kedves Testvérek!

Tíz évvel ezelõtt, amikor a Deák téri templom oltára elõtt Harmati Béla püspök úr elõször
iktatott be a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelõi tisztségébe, beköszöntõ beszéde-
met a következõ mondattal kezdtem: „Nagy megilletõdöttséggel és remegõ szívvel állok

* Elhangzott 2000. december 2-án a fasori templomban.
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most itt Isten, az egyházkerület közgyûlése és ezen gyülekezet elõtt.” Tíz év után is csak azt
mondhatom: remegõ szívvel állok itt, vajon Isten hívásának engedelmeskedem-e, amikor
sok tépelõdés után mégis újra elvállaltam a déli egyházkerület felügyelõi tisztségét, bár
ennek a remegésnek most részben más az oka, mint 1990 tavaszán.

Akkor az ország a rendszerváltozás napjait élte. Egyházunk számára pedig annak az
idõnek talán legemlékezetesebb, sorsfordító eseménye a be nem tartott ígéretekkel és
nyílt fenyegetésekkel az egyházakra rákényszerített – az állam és az evangélikus egyház
között 1948-ban aláírt – Egyezmény felbontása volt. Ebben az új történelmi helyzetben
nagy várakozás elõzte meg azt, hogyan tud majd egyházunk élni azokkal a lehetõségek-
kel, melyek a korlátozás és visszaszorítás évei után újra megnyílnak elõtte, hogy örök kül-
detését – az evangélium hirdetését – még teljesebben betölthesse. Ezzel együtt természetes
igényként jelent meg az, hogy az Egyezmény megkötésétõl annak felbontásáig terjedõ
egyháztörténeti korszak lezárása abban is nyilvánuljon meg, hogy újra gondoljuk az
1952-ben kialakított egyházi szervezetet és az 1966-ban elfogadott törvénykönyvet, és az új
törvénykönyv elfogadásával ne csak új rend lépjen életbe, hanem azzal egyidejûleg eset-
legesen új egyházi szervezet is jöjjön létre. Ez a várakozás élt bennem is, az új tisztségem-
bõl fakadóan már csak azért is, mert az 1966-os törvénykönyvbõl – amint már többen több-
ször elmondták – még az sem volt igazán kiolvasható, mi is tulajdonképpen az egyházke-
rületi felügyelõ feladata. De azért is, sõt sokkal inkább azért élt bennem a várakozás, mert
azt reméltem, hogy az új törvénykönyv gyors megalkotása után az új egyházi szervezet
kialakítása általános tisztújítással jár majd együtt, s ezzel megszûnik az – az egyházon
belüli – bizalmatlanság, ami akkor több fórumon megfogalmazódott. Ezért mondtam
akkor, hogy a törvény szerint élethossziglan szóló mandátumot magamra nézve csak az
új szervezet kialakításáig tartom érvényesnek.

Egy olyan évtized után, amikor új templomok és gyülekezeti házak sora épült föl vagy
épült újjá, új oktatási intézmények nyíltak óvodától gimnáziumig, diakóniai intézmé-
nyek kezdtek mûködni, s összességében milliárdos nagyságrendû forintot tudtunk ezek-
re a beruházásokra fordítani, megelégedettség tölthetne el, hogy ennek én is részese lehet-
tem. Ehelyett ezen az alkalmon is remegõ szívvel állok itt, mert nehezen tudom elfojtani
azt az érzést, hogy bizonyos szempontból kudarcot vallottam az elmúlt tízévi szolgála-
tommal. Nem múlt el a bizalmatlanság, sõt mintha felerõsödött volna az utóbbi idõben.
Pedig a belsõ tisztázást szerettük volna szolgálni azzal, hogy még 1991 tavaszán Harma-
ti Béla püspök úrral együtt arra kértük az egyházkerület presbitériumát, rendeljen el bi-
zalmi szavazást az egyházkerületben. Sok gyanúsítgatást el lehetett volna kerülni, a gya-
nakvás légkörét megszüntetni, sok nehézséget megtakarítani, ha a presbitérium akkor el-
fogadja kérésünket. 1993-ban a saját átvilágításunkat is kértük, de az akkori állami
törvények ennek elvégzését nem tették lehetõvé.

Türelmetlenségem, az új rend kidolgozásának lassúsága miatt érzett elégedetlensé-
gem vezetett arra, hogy 1994-ben lemondtam a zsinati alelnöki tisztségrõl. Hát még ha
láttam volna, hogy további hat év telik el addig, míg ezt a felemásra sikerült egyházszer-
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vezeti reformot most végre be lehet vezetni és sor kerülhetett egy többé-kevésbé általános
tisztújításra.

Amikor 1997-ben az általános tisztújítást 2000-re tûzték ki, tartva magamat eredeti el-
határozásomhoz, egyoldalúan lemondtam a felügyelõi tisztségrõl, hogy az egyházkerü-
let lehetõséget kapjon új választásra. Már akkor is hosszan haboztam, szabad-e újra el-
vállalni a jelöltséget az átmeneti, hároméves idõszakra. Az 1997. õszi második beiktatás-
kor vegyes érzelmeimrõl beszéltem, aminek egyik oka az átmenet tisztázatlansága volt.
Ezt mondtam: „Éppen az átmenet idejének szabályai nagyon vázlatosak, kidolgozatla-
nok maradtak, olyannyira, hogy emiatt rend helyett esetleg éppen káosz keletkezik.” De
problémásnak éreztem a törvénykönyv egyéb részeit is. „Rövid idõn belül az új zsinat-
nak, mely maga már nem hivatkozhat a tanulóidõre, el kell végeznie azt a tisztázó munkát
is, mely egyértelmûvé teszi, hogy a több helyen egymásnak ellentmondó paragrafusok kö-
zül melyik marad érvényben.”

1997 óta tovább növekedett bennem a frusztráció érzése a zsinaton zajló egyház-poli-
tikai csatározások miatt. Az egyházkerületek területi beosztásának többszöri újratárgya-
lása során, mint korábban is, fontosabb kérdés volt, hogy hány püspök legyen, mint az,
hogy hány egyházközségben végezzük a szolgálatot. Az már szinte alig érdekelt valakit,
hogy az egyházmegyék jelenlegi beosztását, egy kis korrekciótól eltekintve, ugyanakkor
alakították ki, 1952-ben, amikor a két egyházkerület létrejött, még kevésbé az, hogy az el-
múlt negyven év egyházpolitikája és az urbanizáció oly mértékben megváltoztatta az egy-
házközségek lélekszámát, hogy elõször ezen a szinten kellene rendet teremteni.

Igaz, hogy a területrendezés újratárgyalása az utolsó fázisban a déli egyházkerület
közgyûlésének kérésére történt, de akkor, amikor olyan – számunkra elfogadhatatlan-
nak tûnõ – beosztás született, mely éppen az egyházkerület székhelyét csatolta volna el.
Ezután történt az a nevezetes szavazás, melynek eredménye a mai napig sincsen szá-
momra megnyugtatóan tisztázva. Amikor az új ciklus alakuló, októberi közgyûlésén
errõl szóltam, hangsúlyoztam, hogy nem kívánjuk a de facto kialakult viszonyok meg-
változtatását, csak azt, hogy a zsinat ismerje el a szabálytalanságot és – jogilag rendezve
– zárja le a vitát. A közgyûlés után ült össze a zsinat ügyrendi bizottsága, hogy megtár-
gyalja panaszunkat. Azt kell jelentenem, hogy – sajnos – semmi elõrelépés nem történt.
Bravúros jogászi okfejtéssel az a bizottsági állásfoglalás fogalmazódott meg, hogy „az
ügyrend szerinti többségi szavazás” kifejezésbe csak az fér bele, hogy kétharmados vagy
feles többség szükséges-e egy határozathoz, az viszont nem, hogy minek a felérõl vagy
kétharmadáról van szó. Számomra ez legalább annyira felfoghatatlan, mint az, hogy
valaki a magyarban egyértelmû „jelenlévõ” szót megpróbálja úgy értelmezni, hogy
vannak lelkileg is és csak testileg jelenlévõk.

Igazán most õsszel – amikor az általános tisztújítás már majdnem a végéhez ért – vált
kérdésessé számomra, tudom-e vajon vállalni az egyházkerületben eddig végzett szol-
gálat folytatását a zsinat által teremtett új helyzetben, mely felborította a kialakulni látszó
rendet. Többszöri nekifutás után ugyanis úgy állították vissza az országos felügyelõi
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tisztséget, hogy jogfolytonosság címén – választás nélkül – hat évvel meghosszabbították
a törvény szerint egyébként 2000. december 15-én lejáró mandátumot.

Több okból is problémásnak éreztem a döntést. Elõször is, mert nem tartom jónak, hogy
a Magyarországi Evangélikus Egyház elsõ számú vezetõje ne az egyik püspök, hanem
nem lelkész legyen. Hiába választ az országos közgyûlés a három püspök közül elnök püs-
pököt, abból fakadóan, hogy az új törvény fenntartotta azt az elvet, miszerint az országos
felügyelõt – egyedüli egyházi tisztségviselõként – az egész ország gyülekezetei választ-
ják, jog szerint õ a legnagyobb legitimitású evangélikus egyházi vezetõ. Bár ez eddig is így
volt, s az országos felügyelõn múlt, hogy mennyire élt vagy nem élt ezzel a jogával, éppen
most lehetett volna változtatni ezen a – más történelmi helyzetbõl örökölt – struktúrán, s
áttérni egy másfajta, az evangélikus egyházakban szokásosabb egyházvezetési rendre.
Nem biztos, hogy az egyházkerületek elnökségeibõl álló, hattagú országos elnökség
hibátlan vezetést biztosított volna, de a törvényjavaslat vitájából nem a hatékonyságra,
a szakszerûségre való törekvést éreztem ki, hanem bizalmatlanságot. Azt, hogy az orszá-
gos felügyelõre bizonyos értelemben a többiek kompenzálása érdekében van szükség,
mert õk – a feltevés szerint – egyházkerületi elfogultságuk miatt nem tudnák kellõen kép-
viselni az országos érdekeket. Ráadásul ez a döntés akkor született, amikor már lehetett
tudni, hogy kiket választottak az egyházkerületek elnökségébe, vagyis kikbõl állna az új
országos elnökség, és már a beiktatások idõpontja is ki volt tûzve. Azt is furcsálltam, hogy
a zsinat magára vállalta a jogfolytonosság kimondását egy olyan tisztségre, melyre a tör-
vény szerint minden ciklusban választani kell. Idõhiányra sem lehetett hivatkozni, hi-
szen a jogfolytonosságról szóló szavazást megelõzõen már megszavazta a zsinat, hogy
2000. november 15-e elõtt történjék meg az erre a ciklusra vonatkozó választás. Volt olyan
hang, hogy a zsinati szavazás választással egyenértékû, pedig ennek még az ötlet szintjén
sem szabadna a törvényalkotással megbízott zsinattal kapcsolatban felmerülnie.

Úgy éreztem, ezzel tetõzõdött be az az egészségtelen folyamat, mely azzal indult, hogy
egyházunk nem alulról kezdte el a szervezet megváltoztatását, hanem lényegében az
egyházkerületek szintjére korlátozta azt. Ezekben a döntésekben egy különleges üzenetet
éreztem, s ezzel még kevésbé tudtam azonosulni. Nem titok, hogy az új szervezeti rendre
való áttérés idejét, az általános tisztújítást, azért halasztotta a zsinat mostanra, mert Har-
mati Béla püspök úr most éri el a lelkészek nyugdíjkorhatárát. Bár püspökként még ma-
radhat két évig, amit remélek és kívánok is, egyre több megnyilatkozásból érzem ki azt –
azt hiszem, ez nem képzelgés, hanem szomorú tapasztalat –, ami 1997-ben is ott kavar-
gott egyesek fejében, hogy mindazért, ami az elmúlt évtizedben probléma volt, egyedül a
püspök-elnököt teszik felelõssé. Erre a bûnbakra lehet mindent ráakasztani, s akkor, hát-
ha, magunk tiszták maradunk.

Valószínûleg ismeretes, hisz ennek voltak látható jelei a zsinaton is, hogy nem mindig
mindenben értettem egyet püspök úrral. Természetes, hogy bizonyos dolgokat máskép-
pen láttunk, de – egymás meggyõzõdését tiszteletben tartva – meg tudtuk érteni egymást,
ha nem is értettünk mindig egyet. A nézeteltérések sem változtattak azon a meggyõzõdé-
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semen, hogy tizenhárom éves püspöki szolgálata nemcsak a déli egyházkerület, hanem
az egész Magyarországi Evangélikus Egyház számára nagy érték. Lehet, hogy egyes kér-
désekben túlságosan határozottan képviselte meggyõzõdését, talán egy-egy állásfogla-
lása helytelennek bizonyult, mégis, nem jobb-e ez, mintha valaki mindig igazat ad a másik-
nak.

Mindezek együttesen vezettek arra, hogy azt kértem, ne történjen meg októberben a
beiktatásom. Idõt kértem arra, hogy újragondolhassam a helyzetet. Bár az országos elnök-
ségben folytatott beszélgetés után is megmaradtak fenntartásaim azzal kapcsolatban,
vajon a kialakuló egyházvezetési rendrõl, a felügyelõi szolgálatról vallott felfogásom,
habitusom, olykor nyers véleménynyilvánításom, türelmetlenségem nem okoz-e túlzott
feszültséget, végül is meghajoltam az egyházkerületbõl jövõ kérés elõtt, hogy ne lépjek
véglegesen vissza. Ezért kerül most sor a beiktatásra.

Ez után a hosszúra sikerült bevezetõ után elõször az egyházkerület jelenlegi helyzeté-
rõl szeretnék képet adni.

Helyzetkép az új ciklus elején
A korábbi nyolc helyett a Déli Evangélikus Egyházkerület öt egyházmegyébõl áll. Az ed-
digi 110 helyett pedig mindössze 64 egyházközség maradt az egyházkerületben, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház 256 egyházközségének éppen a negyede. Az egy-
házmegyék átcsoportosítása után 78 egyházközség tartozik az északi egyházkerületbe, a
nyugati (dunántúli) egyházkerület pedig 114 egyházközséggel alakult meg. A száznál
több nyugdíjas lelkész nevét is tartalmazó országos egyházi névtárban szereplõ 448
evangélikus lelkészbõl jelenleg 88 szolgál a déli, 94 az északi, 107 pedig a nyugati (du-
nántúli) egyházkerületben.

Mivel az egyházkerület 64 egyházközségébõl kilencben egynél több lelkészi állás van,
a betöltendõ parókus lelkészi állások száma – kis bizonytalansággal – 80 körül lehet. A 88
lelkész ellenére a 64 egyházközségbõl jelenleg húszban nincs választott parókus. A lel-
készi szolgálatot ezekben a gyülekezetekben helyettes lelkészek, segédlelkészek vagy
gyülekezeti munkatársak látják el. Olyan furcsa helyzet is van, hogy ugyanazt a lelkészt
két egyházközség lelkészi állásába is beiktatták, anélkül, hogy társulási szerzõdést kötöt-
tek volna. A parókushiány oka az, hogy az egyházkerületben szolgáló felavatott lelké-
szek közül 17 még nem tett lelkészvizsgát, tehát parókus lelkésszé nem választható, a lel-
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készvizsgát tettek közül pedig csak 55-en töltenek be választott parókus lelkészi vagy má-
sodlelkészi állást. Nyolcan helyettes lelkészként szolgálnak, közülük hárman nyugdí-
jasként, ugyancsak nyolcan pedig segédlelkészként. Megjegyzendõ, hogy a parókus lel-
készek közül négy már elérte a lelkészi nyugdíjkorhatárt, hatan pedig ennek a ciklusnak
a folyamán érik el a 65. életévüket.

A legutóbbi felmérés adatai szerint a déli egyházkerület egyházközségeiben az egy-
házközség életében részt vevõ, annak fenntartásához anyagi erejükhöz képest hozzájá-
ruló egyházközségi tagok száma 36 368, ami az egész egyházra vonatkozó szám 29%-a.
Könnyebb áttekinthetõség kedvéért a számokat táblázatban is megadom, összehasonlít-
va azt a két másik kerület adataival, nem a polémia, hanem a tények rögzítése kedvéért.
A táblázat elsõ három oszlopa alapján vitathatatlanul a déli egyházkerület a legkisebb a
három kerület közül. Igaz ugyan, hogy ha mellé írjuk az evangélikusok becsült számát,
akkor aszerint a déli egyházkerület a legnagyobb. Ez abból adódik, hogy míg országos
átlagban az egyházközségi tagok számához képest mintegy kétszeresre becsülik a lelké-
szek az egyházközség területén lakó evangélikusok vagy „evangélikus hátterûek” szá-
mát, a két békési egyházmegyében ez az arány ötszörös. Az egyházzal kapcsolatban ma-
radtak ilyen rossz aránya az országnak ezen a részén az elmúlt évtizedek olyan súlyos
terhe, amin rendkívül nehéz változtatni, s amit nem lehet azzal elintézni, hogy lám, milyen
nagy missziói terület nyílik meg a déli egyházkerület elõtt.

A következõ év elején, 2001. február folyamán állami népszámlálás lesz az egész or-
szágban. A kérdõívet, melyen az egyházi hovatartozásra vonatkozó kérdés is lesz, név
nélkül kell kitölteni, emiatt arra nem lesz használható, hogy abból egy-egy település evan-
gélikusainak listája összeálljon. Arra viszont használható lesz, s komoly elemzést érde-
mel majd, vajon az ország különbözõ részein hányan vallják magukat evangélikusnak,
s hogyan viszonylik ez a szám az eddigi becslésekhez.

Elõttünk álló feladatok
Az iktatás alkalmából természetesen vetõdik fel a kérdés, mi a programja a déli egyházke-
rületnek az elkövetkezõ ciklusra, s mi a felügyelõ programja. Tulajdonképpen egy mon-
datban el lehetne mondani ezt a programot, talán úgy, ahogy Pál apostol fogalmazta meg
az Útmutató egyik mai igéjében: Nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is
mint a megfeszítettrõl. (1Kor 2,2) Ez a bizonyságtétel áll minden szolgálat középpontjában.
Az egyházkerület elnökségének kiemelt feladata, hogy segítse a lelki munkát. A felügyelõ
személy szerint talán azzal teheti a legtöbbet, ha figyelemmel kíséri, biztosítva vannak-e
a szolgálat keretei, s mindent megtegyen azért, hogy a gyülekezetekben, az intézmények-
ben ékes rend és belsõ békesség legyen.

Ez a rend elsõsorban az igeszolgálat jó rendje, amihez hozzá tartozna, hogy minden
egyházközségben legyen választott lelkész megfelelõ számú munkatárssal. Amint már
volt róla szó, az egyházkerület 64 egyházközségébõl húszban jelenleg nem ez a helyzet.
Helyettes lelkészek, segédlelkészek vagy gyülekezeti munkatársak hûségén múlik, hogy
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még rendszeresen hangzik ott az ige. A most kezdõdõ ciklust fel kellene használni arra,
hogy valóban alulról indulva el, gondoljuk végig – legalább a déli egyházkerületben – az
egyházközségek jelenlegi helyzetét. Az egyházkerületben kilenc olyan egyházközség
van, melyben az egyházközségi tagok száma nem éri el a százat. Ezek között olyanok is
vannak, melyekben évek, esetleg több mint egy évtized óta nincs parókus lelkész, s önál-
lóan nem is tudnának lelkészi állást fenntartani, az egyházközség mûködéséhez tartozó
egyéb feltételekrõl nem is beszélve. Néhány esetben valószínûleg az derülne ki, hogy to-
vábbi összevonásokkal életképesebb társulásokat lehet kialakítani. Nem ez lenne azon-
ban a fõ cél, hiszen már csak az egyházkerület gyülekezeteinek földrajzi elhelyezkedése
miatt is ez további szórványosodást, a hívek számának csökkenését eredményezné. Az
esperesekkel és egyházmegyei felügyelõkkel leülve komplex módon kellene áttekinteni
egyházmegyéjük minden egyes gyülekezetét. Azt, hogy hány helyen kell rendszeresen
istentiszteletet tartani, mennyi egyéb, kimondottan lelkészi szolgálatot kell az adott terü-
leten ellátni, hány munkatárs segít a hitoktatási vagy egyéb munkában. Ennek eredmé-
nyeként alakulhatna ki a jelenleginél reálisabb kép arról, hogy mely gyülekezetekben van
szükség több lelkészre – és hányra –, hol jelentene nagy segítséget egy segédlelkész kikül-
dése. Tudom, az egyházközségek önállóak a lelkészválasztásban, s azt is maguk hatá-
rozhatják meg, hogy hány lelkészi állást tartanak fönn. Erre még csak irányelvek
sincsenek. A mai helyzetben viszont, amikor a gyülekezetek majd egyharmadában nincs
választott parókus, a jó rend és a többiekért vállalt felelõsség azt követeli, hogy ne csak a
magunk közösségére nézzünk, hanem arra is, hol van a nagyobb szükség.

Természetes módon össze kell kapcsolni ezt annak az átnézésével, hogy az egyház-
községek milyen mértékben képesek önmaguk ellátására, illetve képesek és hajlandók
arra, hogy támogatást nyújtsanak anyagiakban gyengébb, elesettebb gyülekezeteknek,
hogy az igeszolgálat ott se maradjon el. Ez lenne az elsõ lépés a lelkészek fizetésének ren-
dezése irányában, amirõl egy ideje már beszélünk, de mindeddig nem lehetett áttörni sok
régi beidegzõdésen, pedig szinte mindenki rendezetlennek találja a mai helyzetet. Ebben
a ciklusban halaszthatatlan feladatnak látom, hogy véghez vigyünk egy olyan új rend-
szerre való áttérést, mely a közös teherviselésen alapulva biztosítja, hogy ne legyen olyan
lelkész, bárhol szolgál is, aki méltánytalanul alacsony illetményt kapna. Ehhez azonban
változtatni kell azon a felfogáson, mely a gyülekezetek anyagi önállóságára nagyobb
hangsúlyt tesz, mint a másokért érzett felelõsségre, szolidaritásra.

Az egyházi törvény szerint az egyházközségi elnökségeknek minden évben gondos-
kodniok kell a választói névjegyzék felfrissítésérõl. Ennek az évnek a folyamán, az egy-
házközségi választásokra készülve ez különösen fontos feladat kellett legyen. Az, hogy
ez mennyire történt pontosan, nehéz megítélni. Mindenesetre az új ciklus elején – a jövõ
évi állami népszámlálással párhuzamosan – célszerû lenne az egyházkerületnek a
maga népszámlálását is elvégeznie. Nyomatékosan kérem, hogy a szokásosnál sokkal
gondosabban készítse el minden egyházközség a 2001-es év népmozgalmi jelentését. Ne
csak az egész egyházközségre vonatkozóan, ahogy a legtöbb gyülekezet teszi, hanem
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külön-külön minden, az egyházközséghez tartozó településre – ahol akár csak egy evan-
gélikus is lakik – adja meg a jelentés az evangélikusok becsült számát, az egyházközségi
tagok számát, amibe az önálló keresettel nem rendelkezõ, egyházfenntartói járulékot
külön nem fizetõ családtagokat is be kell számítani, s végül a választói névjegyzékben
szereplõk számát, tehát az egyházközségi tagok közül a nagykorúak, s így választásra
jogosultak számát. Tudom, hogy ez nem egyszerû sem a nagyvárosi gyülekezetekben,
sem a tolna-baranyai szórványokban, mégis, ha ezt most gondosan megcsináljuk, a
ciklus többi évében sokkal kevesebb feladatunk lenne ezzel.

A gyülekezetek „átvilágításának” olyan kérdésekre is ki kellene terjednie, hol módo-
sultak úgy a demográfiai viszonyok, hogy esetlegesen új templom építésére lenne
szükség, milyen állapotban vannak a meglévõ egyházi épületek, mennyi idõ múlva len-
ne esedékes egy kisebb vagy nagyobb felújítás. Ezek birtokában olyan távlati tervet kellene
összeállítani, mely legalább a hatéves ciklusra rangsorolná az egyházkerületen belül a
nagyobb beruházási, felújítási igényeket, hogy jobban lehessen az országos egyház költ-
ségvetési támogatásainak eloszlását tervezni. De azt is meg kellene nézni, hogy hol len-
ne igény további evangélikus oktatási, nevelési, diakóniai intézményre, s ezeket milyen
ütemezésben lehetne megvalósítani.

Ennek az átgondolásnak már csak azért is meg kell történnie a ciklus elsõ felében, mert
Harmati Béla püspök úr a törvény szerint már csak két és fél évig töltheti be az egyházke-
rület püspöki tisztségét. Mivel nála jobban senki sem ismeri a kerületet s látja a problémá-
kat, az õ véleményére nagy szükség van ebben a munkában. Tekintélye, egyházvezetõi
tapasztalata, nemzetközi elismertsége más területeken is szinte biztosan pótolhatatlan
lesz. Az egyházkerületnek és az egész Magyarországi Evangélikus Egyháznak az az érde-
ke, hogy méltósággal, nyugodt módon történjen majd meg nyugdíjba menetele, s ugyan-
ilyen módon válasszák meg utódát az egyházkerület gyülekezetei.

Végül még egy kérdésrõl kell szólnom. Azzal, hogy a cezúra és kontinuitás sokat vita-
tott dilemmájában egyházunk végül is inkább a kontinuitást választotta, mint a cezúrát,
a most induló ciklus bizonyos értelemben még mindig az átmenet idõszaka. A ciklus vé-
gén az országos elnökség további három tagjának telik le úgy a megbízatása, hogy a jelen-
legi törvények szerint nem lesz újraválasztható, s csak azok maradhatnak, akik a mostani
választásokkal újonnan kerültek be az egyházkerületek elnökségébe. Erre is tekintettel jó
lenne, ha a most következõ éveket ki lehetne használni arra, hogy ezt a – véleményem sze-
rint – felemásra sikerült egyházszervezeti reformot újra gondoljuk, hogy azután évtize-
dekig ne kelljen azzal foglalkozni, s egyházunk igazi hivatásának élhessen. Isten adjon
ehhez kellõ bölcsességet és egymás iránti bizalmat.

Sólyom Jenõ

Az egyházkerület tisztségviselõi a 2000–2006. évi ciklusban
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Az egyházmegye története
A reformáció magyarországi elterjedése idején a megyének az akkor Pest vármegyéhez
tartozó területén élõ magyar, illetve kun öntudatú települések lakossága inkább a kálvi-
ni, azaz református hitelveket teszi magáévá, mint a lutheri „német vallást”. Mivel a török
hódoltság után néhány város és falu kivételével a megye lakatlan, így az evangélikusság-
nak gyülekezetei nincsenek.

A 18. századi betelepítési hullámban számos faluba érkeznek lutheránusok, azaz evan-
gélikusok. Igaz, csak a földesúri kezdeményezésû telepítéskor fordulhatott ez elõ, hiszen
a királyi és az érseki kezdeményezések csak a katolikus lakosságot célozták meg. Ekkor
keletkeznek megyénk szlovák és német (sváb) szigetei, amelyek egy részén ma is élõ a
nemzetiségi kultúra (Harta, Kiskõrös, Dunaegyháza). Az õ belsõ vándorlásuk aztán több
városi gyülekezetnek is megteremti a magvát, melyek a 18–19. században alakulnak meg
(Kecskemét, Kiskunhalas), a tanyásodás elõrehaladtával és új községek alapításával a
20. század elején itt is megalakulnak a gyülekezetek (Csengõd, Páhi, Kaskantyú).

Rendkívül érdekes, hogy minden evangélikus gyülekezet az imaház építésével egy
idõben iskolaépületet is emel, tanítói „lakás”-sal együtt. Így, minden gyülekezetben van
egyházi iskola, ahol a termeket harmóniummal látják el az egyházi énekek tanítására. A
lévita-tanító gondozza a szórványokat, sõt a keresztelés szolgálata is rájuk várt. Az isko-
laügyeket a tanügyi esperes felügyelete mellett az iskolaszék intézi. Ma is elgondolkod-
tató az a megoldás, hogy az iskolaszék tagja az az evangélikus egyháztag lehetett, akinek
gyermeke már nem „iskolaköteles”. Így kerülték el a részrehajlás kísértését.

Az 1945 után bekövetkezett épületállamosítás nagy „károkat” okozott az egyházme-
gye gyülekezeteiben. A kecskeméti Luther-ház, a kiskunhalasi református gimnázium,
aminek dísztermében tartották az evangélikusok az istentiszteletet, az iskolák és a taní-
tólakások elvesztése új helyzet elé állította a gyülekezetek népét. A visszarendezõdés
után vált egyértelmûvé a veszteség nagysága azzal, hogy a túlnyomó többségében
lebontott épületek már visszaigényelhetetlenekké lettek, s így a legnagyobb épületvesz-
teséget szenvedett gyülekezetek kaphatták vissza a legkevesebb õsi épületet. Talán ennek
köszönhetõ, hogy megyénk legtöbb épülete új. Új lelkészlakás épült Hartán, Kiskõrösön
és Soltvadkerten. Dunaújvárosban, az egykori Sztálinvárosban, új templom és lelkészla-
kás épült, de az élni akarás jele a szegedi, kecskeméti Idõsek Napközi Otthona, a kiskõrösi
Jó Pásztor Szeretetotthon, s a soltvadkerti Evangélikus Egyházi Óvoda és a gyülekezeti
centrum, a Találkozások Háza. A bócsai tanyai templom és lelkészlakás is a hit
bátorságáról tesz bizonyságot az 1950-es évek elején.
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Megyénk evangélikussága a II. világháborút követõ „rendezésig” az ún. bányai egy-
házkerülethez tartozott. Baja kivételével, mely megalakulásától Trianonig a bácsi egy-
házmegyéhez tartozott, a megye területén fekvõ gyülekezetek elõbb a pest-békési, 1791-
tõl a pesti egyházmegyéhez tartoztak. A Trianon utáni átszervezés során kerültek a pest-
megyei alsó egyházmegyéhez, akkor már Bajával együtt. Annak fõesperese Kruttschnitt
Antal soltvadkerti lelkész lett. Akkor még ide tartozott a pestmegyei Gyón egyházközsége
is, majd ide került a közben megalakult ócsai gyülekezet. 1952-ben a pestmegyei gyüleke-
zetek leválasztásával alakult meg a déli egyházkerülethez tartozó Bács-Kiskun egyház-
megye tíz egyházközséggel: Apostag, Baja, Csengõd, Dunaegyháza, Harta, Kecskemét,
Kiskõrös, Kiskunhalas, Páhi és Soltvadkert. Mivel a kisapostagiakat ehhez az egyház-
megyéhez kötötte a gyökerük, önállósodásuk után ide kerültek, melynek közigazgatási
területe így túlnyúlt a politikai megyehatáron. Még inkább igaz ez ma, miután
Dunaújváros egyházközségi székhely lett, a zsinat 1996-os döntése szerint pedig
Makóval együtt Szeged is ehhez az egyházmegyéhez került. Az összevonások és
átcsoportosítások után ma újra tíz egyházközség van ebben az egyházmegyében.

Teljesen új helyzet állott elõ a rendszerváltással. Az addig létrehozott vállalatok meg-
szûntek, az új vállalkozások nagy része megbukott. A földkárpótlás hihetetlen feszültsé-
get hozott létre családokon, baráti kapcsolatokon belül. Olyan közösségek fordultak egy-
mással szembe, akik között ez az ellentét elképzelhetetlen volt korábban. A lakosság
12,5%-a tanyán él ma is. Ez fokozza az elmagányosodás, árvaság érzését és növeli az ön-
gyilkossági hajlamot.

Megyei gond a szektásodás. Olyan lelkészekkel kell megerõsödnie megyénknek, amely-
ben – fizikailag is – lépéstartásban is versenyképes lesz az új generáció.

A jelenlegi gyülekezeti munkatervek ezt is szem elõtt tartják, hisz mi nemcsak a kortár-
saink, hanem az utánunk következõk szolgatársai is vagyunk, mert csak így lehet az utó-
kornak továbbépíteni, ha a jelen megteremti azt az alapot, amikre õk építhetnek.

Egyházmegyénkben 21 000 evangélikus él 13 gyülekezetben.
Káposzta Lajos

esperes

Káposzta Lajos esperesi beköszöntõje*

Tisztelt Egyházmegyei Közgyûlés!
Kedves Testvéreim!

1988 szeptemberében ezen a helyen mondtam el az esperesi esküszöveget, mely szerint
esperesi szolgálatommal egyházmegyénk jó rendjét fenntartani és biztosítani igyeke-
zem. Ez 12 év után is változatlan szándékom, a folytatás ezen a vonalon képzelhetõ el szá-
momra. Köszönöm Püspök Úrnak ezt a 12 esztendõt abban a meggyõzõdésben, hogy
  * Elhangzott Soltvadkerten, 2000. június 4-én.
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mindent a megkezdett, megjárt, kipróbált úton szeretnék folytatni, azaz egyházi
törvényeink szerint járok el.

A 2000-es évek
Elmúlt az egyházüldözés hivatalos korszaka, a tûrés és tiltás fogalmak által határolt kes-
keny út idõszaka, új lépett helyébe: a piszkálódás. Fegyvere a tûmondatok megszámlál-
hatatlan variációja. Az ellehetetlenülõ közéleti stílus egyházunkban is jelen van, hisz
nem lehet a kalappal együtt a fogasra akasztani ezt sem. Kihaltak az egyházat féltõ, lel-
készt tisztelõ egyháztagok? Nem lehet az egyházat megmenteni a lelkész kárán, de a
lelkészt sem az egyház kárán. Nagy összefogásra van szükség ahhoz, hogy megerõsöd-
jünk.

Evangélizáció
A megoldás az evangélizáció. Újra meg kell tanulnunk és tanítanunk, hogy ágostai hit-
vallású evangélikusok vagyunk. De az államiaknak is, mert lehetetlen az, hogy a média
nem tud különbséget tenni pap, plébános és lelkész, érsek, püspök, esperes és segédlel-
kész, valamint szekta és egyház között. Nem megszámlálhatatlan a történelmi egyházak
száma ma Magyarországon. Legalább olyan nagy hiba, hiány, mint aki nem tud
különbséget tenni nyelvtanilag a kijelentõ és a felszólító mód között, azaz nem tud más-
képpen szólni, csak úgy, hogy -suk-sük.  Meg kell tanulnunk, hogy az 1000 éves Magya-
rországon a templom nem itt felejtett épület, hanem, amit képvisel, ugyanolyan fontos
tantárgy, mint a magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, mûvészet, a játék, a nép-
zene, a hangszer és testnevelés. És az nem kedv kérdése, hogy akar-e a gyermek tanulni
ezekbõl valamit vagy sem?

Az evangélizáció elsõsorban egyházmegyei feladat. Mi, lelkészek, abban a lehetetlen
helyzetben vagyunk, hogy akik végig prédikáljuk az életet, életünket, mi halljuk a legke-
vesebb igehirdetést. Pedig, nekünk is ugyanarra az Igére van szükségünk, mint a szószé-
keink elõtt ülõknek. Ilyen új szakaszt szeretnék kezdeni lelkészekkel és híveinkkel, gyü-
lekezeti tagjainkkal együtt. Itt mi nemcsak állampolgárokat nevelünk, hanem egyházta-
gokat, akik nem laza lelkiismerettel vezetnek, irányítanak, tanítanak, dolgoznak,
alkotnak, beszélnek, nevelnek, szólnak vagy szórakoznak.

Korunk legsúlyosabb vétke
A 8. parancsolat ellen vétünk a legtöbbet, s a legtöbben, azaz „ne tégy felebarátod ellen
hamis tanúbizonyságot!”

Lutherrel együtt kérdezem: Mit jelent ez? „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele-
barátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, háta mögött meg ne szóljuk, se rossz
hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla és mindent javára magyaráz-
zunk.” A mélységünket érzékeltetem azzal, hogy aki ezt ma komolyan veszi, azt nem tart-
ják normálisnak, épelméjûnek. Életidegennek tekinti a közfelfogás. Sõt, gyanús!
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Nem baj az, ha mi nemcsak tudjuk, hanem éljük is ennek a parancsolatnak az üzene-
tét. Célunk nem az, hogy a bûntudatot örökössé tegyük, hanem szabaduljon meg bûnétõl
a mai ember. Tévedés ne essék, ebben a parancsolatban a bûnnek nem csupán egyéni és
pszichológiai dimenziójáról van szó, hanem szociális, történelmi, strukturális és ökoló-
giai dimenziójáról is. Napjainkban válik egyre világosabbá, hogy belebonyolódunk a te-
hetetlenség, a mulasztás, a becsapás, a megbízhatatlanság, a csalás szövevényébe, füg-
getlenül attól, hogy mi a foglalkozásunk.

Nagy felelõsség beszélni
Nemcsak a lelkésznek. Bûn az, ha valaki ellopja felebarátja hitelét, jó hírnevét, becsületét.
Kikészít az a szókincs, amely szájára vesz valakit. Nem kell ehhez falu, árt ez városban és
gyülekezetben egyaránt. Olyan ez, mint a befõzés utáni gyermeki csínytevés, amikor
gombostûvel megböki a pergamenpapírt az üvegen. Nem látszik, észre sem lehet venni a
tûszúrást kicsinysége miatt, csak az üveg egész tartalma megromlik. Mitõl? Ennyitõl.
Ennyire ártalmas a következmény. Nemcsak anyagi kár, hanem erkölcsi is. Aki egyszer
bök, másodszor is fog, s még élvezi is. Mert sikerült. Sõt, inkognitóban maradt az elköve-
tõ személye. De nem Isten elõtt. Az eredmény: pszichológushoz rohangál. Nem vette ko-
molyan, hogy az elkövetõ lelkében mindig kárt vall.

A „Ne vedd hiába Istened nevét!” ikerparancsolata a korábban idézett nyolcadik pa-
rancsolatnak. Mindkettõ az emberi beszéden keresztül válik hallhatóvá, de hogyan? Is-
ten nevének tisztelete ugyanolyan hangsúlyos, mint az ember hétköznapi beszédének
tisztasága. Közel áll az istentisztelet és az embertisztelet egymáshoz. A Teremtõt féljed és
szeresd, az istenképmást pedig szeresd, mint önmagadat, mert õ felebarátod!

Befejezem egy igével, ami a terveimbe is belevág: Egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szátokon
(számon), hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást
hozzon azokra, akik hallják (Ef 4,29).

Így kérem ehhez a szolgálathoz Püspök Úr, Felügyelõ Úr, Egyházmegyei Elnöktár-
sam, Munkatársaim, Lelkésztársaim és Hittestvéreim segítségét és nem utolsósorban, Is-
ten áldását.

Káposzta Lajos

                 esperes

Dr. Eördögh Endre egyházmegyei felügyelõi beköszöntõje*

Fõtisztelendõ Püspök Úr!
Tisztelt Lelkész Testvérek, Kedves Felügyelõ és Presbiter Testvérek!
Tisztelt Egyházmegyei Közgyûlés!

  * Elhangzott Soltvadkerten, 2000. június 4-én.

 Felügyelõi beköszöntõ
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– Egymással való szerelmetek legyen,
és egymással társalkodók legyetek!

(In Sermones Dominicales, 1474)

Az idézett nyelvemlék az elsõ szövegemlékeink közé tartozik, a Halotti Beszéd és az Óma-
gyar Mária-siralom után. A Húsvétra írt ünnepi beszéd a csak magyarul tudó laikusok-
nak a tízparancsolat felebaráti szeretetre vonatkozó üzenetén kívül a megértés és kölcsö-
nösség alapgondolatát hordozza.

Ennek a két fogalomnak a mai életben növekvõ aktualitása ma éppúgy idõszerû, mint
M. Luther és F. Bonhoefer szeretettézisei (Szolgai akarat és Követés címû mûvekben).

Ezeknek jegyében mindenekelõtt elbizakodottság nélküli örömmel mondok köszöne-
tet – talán érdemtelenül – a megtisztelõ jelölésért és szolgálatra való kiválasztásomért.
Mindazoknak, akik ezt egyhangúlag tették a köszönetem mellé a támogatás igényét csa-
tolom.

Bemutatkozásként: 62 éves vagyok, többgenerációs értelmiségi családból származom.
Édesapám Tolnanémediben volt evangélikus kántortanító, ott konfirmáltam. Édesanyám
három gyermeket nevelt. Nõs, családos vagyok. Feleségem a városi könyvtár igazgatója-
ként ment rokkantsági nyugdíjba. Két lányunk van: Kornélia tanítónõ Szegeden, férjezett,
a hétéves unokánk anyja. Gabriella hegedûszakos zenetanár Baján. Zenét tanít, szimfo-
nikus zenekarban játszik és népzenekart vezet, bejárván velük majd teljes Európát.

A dombóvári gimnázium humán tagozatán érettségiztem, ma is él ev. lelkésztanárom
(Gömöry József), aki példaképünk volt. Értelmiségi származásom miatt 3 egyetemi felvé-
teli után postamûszakos lettem Dombóvárott, majd a katonaság improduktív éveit elkerü-
lendõ pótfelvétellel a Pécsi Pedagógiai Fõiskola magyar–orosz kényszerévfolyamán 1960-
ban végeztem. 1960-tól a Sásdi Általános Iskolában tanítottam, majd ugyanott járási
népmûvelési felügyelõ lettem.

1964-ben nõsültem, majd elsõ gyermekünkkel Mohácsra költöztem. A Marek József
Mezõgazdasági Szakközépiskola magyar szakos tanára és könyvtárosa lettem (osztá-
lyom 28 éves találkozója egy hete volt). Feleségem korábbi röntgenasszisztensi foglalko-
zása után az ottani városi könyvtár csoportvezetõje lett.

6 év után meghívtak a Mohács Városi Tanács VB Mûvelõdési Osztályára tanulmányi
felügyelõnek, (23 oktatási intézményem volt). 6 év tanácsi munka után 1974-ben Bajára
költöztünk, akkor már két gyermekkel. Feleségem a városi könyvtárban, én pedig a Taní-
tóképzõ Fõiskolán adjunktusként dolgoztam. 1985-ben szereztem egyetemi doktori foko-
zatot, nyelvtörténet, magyar nyelvtan és filozófia tárgyakból az ELTE-n.

Tanítóként végzett lányom munkahelyet, zenész lányom konzervatóriumi felvételt
nyert Szegeden, így kényszerûségbõl ott vettünk nekik lakást, én pedig Vaskútra mentem
igazgatónak. Ott zenetagozatot, szerbhorvát–német anyanyelvoktatást, számítástech-
nikát, angolnyelv-oktatást vezettem be. (Ára 11 feljelentés.)

1990-ben visszahívtak Bajára, az Eötvös József Fõiskola Magyar nyelvi és irodalmi
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tanszékére, ahol tanszékvezetõ voltam kilenc évig. Majd 20 évi felsõoktatási, 42 év szolgá-
lati idõs, 24 évi tanulás után mentem nyugdíjba. Alapító tagja voltam a Városi Irodalmi
Körnek, a Városi Közmûvelõdési Egyesületnek, a Városi Televíziónak (CATV). A peda-
gógusképzõ intézetek országos szakmai egyesületének, az ÓTE-nek alapító titkára, a
Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja és országos közoktatási szakértõ voltam,
illetve vagyok. Munkámért sok kitüntetést, elismerést, még több kudarcot, konfliktust
nyertem.

Az egyházban kiválasztottak egyházközségi felügyelõnek, amely Pál apostol szerin-
ti kifejezéssel élve: „valamennyiõtök között a legkisebb” gyülekezete a Duna–Tisza közé-
nek. A közösségek jóvoltából a jelen ciklusra az országos egyház zsinatában igyekeztem
az egyházmegye, az egyházkerület és gyülekezeteinek képviseletében részt venni (pl. ok-
tatási bizottság).

Kevés felekezeti tapasztalatom alapján mit tartok alapvetõ célnak és feladatnak, stra-
tégiának és programnak? A 2000. évtõl egyházmegyei tisztséget vállalni csakis egyhá-
zunk hagyománya szerinti, valóban demokratikus és kooperatív, a gyülekezetek elsõbb-
ségére épített együttmunkálkodás esetén lehet.

A Duna–Tisza közép, majd fél Magyarországnyi: Dunaújváros, Szeged, Baja három-
szögben élõ evangélikusok gyülekezeteinek helyzete rosszabb az országos átlagnál (pl.
oktatási intézmények aránya 2,7%. Vö. 10 egyházközség, ennél több gyülekezet). Ezek
között van nagy és erõs, nagy hagyományú és szórvány, gazdag és szegény, életerõs és
agonizáló – hûséges és alkalmi, idõszakos és állandó, látens és virtuálisan szereplõ ta-
gokkal. A kis településeken az elöregedés és kihalás, a városokban az asszimiláció és ál-
talában pedig a globalizáció és piac, valamint a szektásodás tizedel.

A fenntartás konfliktusaival a zsinat is foglalkozott, de a püspöki, egyházkerületi, es-
peresi jelentések is objektív képet adnak. Az eddigi háromforrású fenntartás: országos-
állami, külföldi és helyi vonatkozásban legfontosabb feladat: „Mérjük fel józanul gyüle-
kezeteink helyzetét!” (dr. Harmati Béla püspök). A 14 fõs lelkészi kar (LMK) összetételét,
csoportnívóját, antagonizmusait és konfliktusait, erényeit, valamint objektív és szubjek-
tív attitûdjeit az elmúlt 6–8 év eseményeiben, csomópontokon és törvény-elõkészítõ együtt-
mûködésekben, egyeztetõ és képviseleti szinten nagy vonalakban tapasztaltam.

Mindnyájuk bizalmát kérve szolgálatomhoz ismét püspöki idézettel élek: „Dolgoz-
zuk fel együtt a problémákat!” Az egyházmegyei testületekben alkalmanként felügyelõ
testvéreimmel kevésbé találkozva nehezen valósulhatott meg a civil (laikus) képviselet és
szolgálat kiegyensúlyozottsága.

Közelebbi és személyes kapcsolatokra lesz szükség az elkövetkezõ ciklusban. Orszá-
gos és kerületi szinten tisztázni kellene, hogy a megyében élõ, a kerületben dolgozó test-
véreink elsõsorban hova tartoznak, kit képviselnek, és mi módon képzelik el az egyház-
építés területi, lokális problémáinak megoldását? Ez tükrözõdik az ismert konfliktusok-
ban, melyek egy része az állami, politikai élet negatív visszfénye. Az elhatárolódás és
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kisszerûség ellen a szeretet és jóakarat szól: azaz „Építsük fel együtt a jövõt!” (D. Harmati
Béla).

Fontos feladatnak tartom az egyházközségek, parókiák, templomok végiglátogatását,
a helyzet és tennivaló közös rögzítését. Az egyházépítés fogalma számomra a kölcsönös
szeretetteljességet, az õszinte bizalmat, a spirituális és racionális tevékenykedés egysé-
gét is jelenti, hiszen Pál apostol is így biztat a Galatabeliekhez írott levele 6,2-ben: Egymás
terhét hordozzátok, így teljesítitek a Krisztus törvényét.

A reformáció irodalma hasonló székfoglaló esetén három jelszót rögzített célul:
PAX ANIMAE (a lélek békéje)
PAX CORPORIS (a test békéje)
PAX AULAE (az otthon békéje)
Én pedig a régi magyar (ómagyar) irodalom szavaival kérlek benneteket, Testvéreim:
„Egymással való szerelmetek legyen, és egymással társalkodók legyetek!”

Dr. Eördögh Endre
egyházmegyei felügyelõ
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1. Bajai Evangélikus Egyházközség
Uram; Te voltál nekünk hajlékunk

nemzedékrõl nemzedékre.
(Zsolt 90,1)

A BAJAI EVANGÉLIKUSSÁG TÖRTÉNETE

A 19. század elsõ harmadában Baján szórványban élõ mintegy 80 fõs (21 család) evangé-
likus közösség gyülekezetté szervezõdése 1833-ban kezdõdött, amikortól Hajnóczy Sá-
muel, a Bajától 95 km-re lévõ, ma Szerbia területéhez tartozó Kiskér lelkésze vállalta fel a
gondozásukat, évente néhányszor meglátogatva õket. 1839-ben lévita-tanítói állást szer-
veznek, s erre Ábrahám István kecskeméti tanítót választják meg. Tulajdonképpeni meg-
erõsödése 1840-ben történik. Bár Baja megszûnik (elõször) megyeszékhelyként mûköd-
ni, a Zomborba költözések ellenére Baján maradt 31 család közössége 1840. január 1-tõl
leányegyházzá szervezõdik. Ettõl kezdve vezetik az anyakönyveket, mégpedig magyar
nyelven. Már 1844-ben kérik, hogy anyaegyházzá válhassanak. Bár felsõ hozzájárulást
ehhez nem kapnak, 1848-ban Ábrahám Istvánt a gyülekezet lelkészévé szentelik, aki lel-
készként és tanítóként szolgál 1851-ig. Ekkor Greifeneg Boldizsárt választják lévitának,
akit azután 1852-ben szentelnek lelkésszé. 1852 és 1860 között Greifeneg lelkész-tanító-
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ként szolgál. 1858-ban tartják az elsõ magyar nyelvû istentiszteletet. 1860-tól önálló taní-
tó (Gerhardt Menyhért) mûködik az iskolában, Greifeneg pedig csak lelkészként szolgál
tovább 1896-ig. Ekkor zajlik le az elsõ canonica visitatio. Ilyen lassú folyamattal lett Baja
anyaegyház, melynek késõbb 29 községben éltek tagjai, szórványgyülekezete Bácsalmá-
son és Vaskúton volt.

1914-ben hadikölcsön, a tanító és kántor bevonultatása és 1 harang elvitele sújtja az
egyházat. Még a miniszter (Valkó Lajos) is katolizál. 1922-ben a hitélet erõsödik: német–
magyar istentisztelet, 29 községben egyháztagok, Bácsalmás, Vaskút szórvány, biblia-
órák, nõegylet, hitoktatás, vasárnapi iskola, missziói szolgálat során 80–100 fõs lett a
gyülekezet. 1933-ban a 450 éves Luther-évforduló volt. 1944-ben a Trianon utáni máso-
dik területelcsatolás következtében 200 fõ kívülre került, a gyülekezet létszáma 311 fõ. A
háború után 1946-ban az önkéntes adózás ellenére 341 fõ a létszám. 1947-ben Kemény
Gábor fõesperessége idején kezd asszimilálódni az egyház. 1950-ben 30-40 fõvel keve-
sebb; 1951-ben 19-cel tovább csökken az összesen 314 fõnyi evangélikus gyülekezet.

A következõ 25 évben, 1974-ig a további 120 fõs csökkenés a város megyeszékhelyi
megszûnésével, illetve az egyházpolitikai intézkedésekkel magyarázható.

Az 1999–2000. évre az egyháztagok száma 174-re csökkent, az egyház fenntartóinak
száma 64, az aktív hívõk száma 28. A területen ellátott szórványgyülekezet Vaskúton
mûködik. Környezõ 28 községbõl (4) is járnak Bajára, és jelentõs a németországi „külsõ”
egyházsegítõ evangélikus. Áttelepült székely és vegyes nemzetiségû magyar–német há-
zaspár is van vonzáskörünkben.

A gyülekezeti életet külsõ, történelmi események az országos helyzetnél erõteljeseb-
ben érték. A kétszeres megyeszékhelyvesztés, a megért szabadságharc (1848), a kétszeri
tûzvész (1840, 1851) a szerb megszállás (1918), a világháború (1914–1918), területi át-
szervezés (1921), földreform (1923), második világháború, elcsatolás, német megszállás
(1944), diktatúra (1945) és a földrajzi helyzet is befolyásolta a soknemzetiségû és sokval-
lású város életét.

Egyházi iskola mindösszesen 70 évig mûködött az egyházközségben (1839–1909).
1907-ben még jelentõs tanterem-építés volt, de a 8 tanítót az 1909. évi államosítás után kán-
torok és kisegítõ kántorok követték (a 3 bélyegzõ érvénytelenítésével). Az iskolai naplók
átadása 1916-ban történt. Ennek nyomán épülhetett a tanácsterem 1944-ben.

A 19. század vége óta a következõ lelkészek szolgáltak az egyházközségben: Taubin-
ger Rudolf (1896–1901), Friedrich Zsigmond (1901–1913), Imreh Sámuel (1913–1927),
Kemény Gábor (1927–1974), Dedinszky Tamás (1974-tõl). Közben 1947–1948-ban ifj.
Gáncs Aladár segédlelkészként szolgált Baján.

Egy lelkész átlagban 19,6 évet szolgált. Legtöbbet Kemény Gábor – tiszteletbeli espe-
resként fejezve be szolgálatát. A jelenlegi lelkészünk, Dedinszky Tamás Baján 28 évet töl-
tött, jelen idõszakban nyugdíjasként is vállalva az egyház szolgálatát. (Hét évvel ezelõtti
súlyos betegségébõl az Úr által szolgálatra hivatva.)
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A „Historia domus”-ban található adatok szerint fõleg a református testvéregyházzal
volt folyamatos és tart ma is a spirituális és szervezeti, missziós feladatokban, szervezeti
és feltételekhez kapcsolódó ügyekben testvéri együttmûködés. Dedinszky Tamás példás
együttmûködést alakított ki ökumenikus és várospolitikai szinten. További szolgálatát
dr. Harmati Béla püspök úr és Káposzta Lajos esperes úr is kérte és segítette, mint a gyüle-
kezet fenntartását is.

A templom
Elõdje a gyülekezet 1834-ben leégett gyülekezeti háza volt, melynek hiányát a református
egyházközség 1840-es tûzvészig tartó közös használattal pótolta.

A telek vásárlására 1840-ben közadakozásból, a tûzvész után indult akció, melyben
József nádor felesége is tevékenyen részt vállalt. A fundáció jelentõs mozzanata volt „A
Bajai Evangélikus Gyülekezet Pecsétje 1840” és a magyar nyelv általános bevezetése az
1845. évben.

1846. augusztus 3-án Berger József építész munkája nyomán az alapkõletétellel kez-
dõdött az imaház, paplak, templom építése és az egyházközség anyaegyházzá nyilvání-
tása.

1847-ben már az imaház, a templom, a parókia, az iskolaterem felszentelése is megtör-
tént. Az összeépítéskor a felújítás is megtörtént. A további renoválásra 1897-ben került
sor. 1901-ben épült meg a torony.

Az 1907-es iskolaépítést követte még ez évben a szószék és az oltár elkészítése. (A ké-
pet Gáspár János fõgimnáziumi tanár festette.)

Az 1911–12-es években a templom felszerelésének bõvítése és a templom vaskályhás
fûtésének kialakítása történt.

1936-ban nagyobbították a templomot, 1937-ben szentelték fel.
1947-ben ünnepelte a gyülekezet a templomépítés 100. évfordulóját. Az 1937-ben

nagyméretûvé bõvített templomból a létszám csökkenése és funkcionális okok miatt 1968-
ban választották le a ma is a templomhoz csatolt kápolnát.

A gyenge alapozású épületegyüttes elsõ felújítására 1976-ban vállalkozott az egyház-
község, melyet Káldy püspök úr szentelt fel. (Költsége 150 000 forint volt.)

A Waiblingen német testvérvárosi és országos egyházi, megyei, helyi, önkormányza-
ti, testvéregyházi segítséggel történõ második, nagy renoválás, amely csak a templomot
érintette, 1992-ben kezdõdött, majd 1995-ben szentelte fel dr. Harmati Béla püspök-elnök,
Káposzta Lajos esperes úr, magyar és német nyelvû szertartással. A kis létszámú gyüle-
kezet jelentõs adományokkal segítette a 3,5 milliós építkezést.

Az orgona 148 éves, 1854-ben került a templomba a bécsi mester által készített, 12 re-
giszteres, két manuálos kisorgona, melyet 1927-ben renováltak, az 1950-es években hoz-
záépített fújtató motor zajszintje miatt ma nehezen használható, és pályázattal teljes
javításra szorul. „A notakönyvet befizettem, amibû’ orgonának” (NB – 1854-es kántori
bejegyzés).
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Az 1901-ben vásárolt „Kleopátra” márkájú harmónium 100 éves lévén szintén javí-
tásra szorul. (1995-ben sikertelenül pályáztunk.)

A harangok: a torony megépítésével (1901) a meglévõ harang 1907-ben egy 50 és egy
180 kg-osra egészült ki. A háború során elvitt harangokat 1930-ban egészítették ki 3 db-ra
és szentelték fel. A ma meglévõ harangok mûködtetéséhez szükséges lenne a haranghú-
zó gép visszaállítása.

A templomi felszerelések, kegytárgyak, készletek többségét, a terítõk és a szõnyegek pót-
lását megközelítõleg 30 éve nem tudta a csökkenõ számú, aktív gyülekezeti tag megolda-
ni. Az elszegényedés nem csupán az asszimiláció kérdése.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

Az egyházközség helyzete az elmúlt 10 esztendõ alatt a végeken élõ, mindenképpen
megmaradni kívánó gyülekezet szimptómáit mutatta.

A látens és aktív gyülekezeti tagok az adatok szerint is kimutathatóan országos, me-
gyei, külföldi, GAS és alkalmi, testvéregyházi és saját adakozással mentették át a fõleg
idõsekbõl álló, de lassan a prosperálás jeleit mutató egyházközséget.

Jelentõs belsõ és egyházszervezeti változások mellett Dedinszky Tamás lelkész úr 28
éve fáradhatatlan elhivatottsággal szolgál. A lassú létszámcsökkenés inkább a magukat
evangélikusnak valló passzív egyháztagoknál mutatkozik.

1994-ben 250 evangélikus szerepel, a 26 szórványközséget is beleértve, 62 aktív gyüle-
kezeti taggal (Vaskút, Bácsalmás, Katymár), az 1995-ös második renoválás aktivizálta
tagjainkat az említett segítségek mellett. A késõbb elhalálozott dr. Bruckner Tibor után dr.
Eördögh Endre lett a felügyelõ. A súlyos betegségbõl felgyógyult Dedinszky Tamás lel-
kész a belsõ tartalmi megújulást indikálva maga is részt vesz 1998-tól a 3 éves idõtartamú
Zsinat munkájában.

1999-ben a nyilvántartott 212 fõbõl – a zsinati választási törvény szerint – 105 válasz-
tójogú, 64 gyülekezeti tag, 22 rendszeresen részt vevõ hívõ, és a hitoktatásban folyamato-
san részt vevõ 4–6 tanuló jelzi a nagyságrendet.

A 2000. év tisztújítása során a presbitérium megerõsítette az 1999 decemberében nyug-
állományba vonult Dedinszky Tamás lelkésztestvérünket szolgálatában, megerõsítette
a megye esperesét (Káposzta Lajost) és megválasztotta az egyházmegyei felügyelõt (dr.
Eördögh Endrét). A 2001-ben csökkentett létszámú, 3 kerületre tagolt országos egyház
zsinatába Káposzta Lajos esperest és dr. Eördögh Endrét delegálta (6 éves ciklusra).

A 174 egyháztag (2001-re) 64 gyülekezeti tagja és 59 választója, a 28 rendszeres temp-
lomba járó és aktív résztvevõje 2000. március 19-én fogadta el a reaktivált lelkészi nyug-
díjazást és gyûjtött Luther-kabátra való összeget.

Fenntartói törekvésünket igazolja az 1999-ben 6312 forint összes egyéni havonkénti
hozzájárulás átlagának a 2000. évre 7442 Ft/hó-ra növekedése.
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG TERVE A 2001–2006. ÉVI CIKLUSRA

1. Az egyházmegye két legkisebb, szórvány nagyságú gyülekezeteinek egyikeként a kö-
rülvevõ történelmi vallások ökumenikus és asszimilatív gyûrûjében a végvár szerepét
kell felvállalnia (római katolikus, református, baptista gyülekezeteket tekintve).

– A magukat evangélikusoknak vallók körébõl (vö. népszámlálás) a jelenleg 28 fõnyi,
aktív gyülekezeti taglétszámot legalább 35–40 fõre kell növelnünk.

– A fõleg az ifjúság körére és az aktív dolgozó korosztályra támaszkodó kisvallások,
továbbá a globalizmussal szaporodó szekták közötti eligazodást az oktatási intézményi
(alsó-, középfokú és a fõiskolai populációban) hitoktatással, missziói feladatvállalással,
elõadásokkal, a helyi újságok, a rádió és CATV igénybevételével segítjük.

2. A 2006-ra törvényben elõírt tisztújítást lehetõleg fiatalítással próbáljuk elõkészíteni
(elnökség, presbitérium, küldöttek választása kapcsán). Szükséges a 28 éve Baján mûkö-
dõ, immár a nyugdíjas korosztályban lévõ lelkészünk, Dedinszky Tamás további mûkö-
désének, vagy óhaja esetén nyugalomba vonulásának méltányos elõkészítése.

3. Tárgyi feltételeink sürgõs renoválásra szorulnak:
– Legfontosabb a paplak külsõ és belsõ renoválása. (Fundamentum szigetelése, életve-

szély elhárítása, tetõ, kémény, fal és nyílászárók javítása, cseréje.)
– Az épületegyüttes, a 155 éves (1847) templom-kápolna második (1995–97-es) nagy-

renoválása sikertelennek bizonyult (a földmágneses szigetelés részben segített csak), a
teljes szigetelést mielõbb meg kellene oldani a templomon, lakáson egyaránt (2001–
2002).

– Az omlásnak indult vakolat, külsõ és belsõ faljavítás – az egész épületegyüttesre vo-
natkozó – mûszaki megoldásra vár. (Kevés önkormányzati, városi segítséggel kalkulál-
hatunk.)

– Fontos az állagmegóvás érdekében a parókia esetében a tetõ, a gerendázat és lécezet
javítása vagy cseréje, illetve a nyílászárók cseréje vált elengedhetetlenné. (A fenti épület-
renoválási munkákhoz hiteles költségvetés 3 alternatívában 2001 májusában elkészült.)

– A 148 éves (1854), bécsi mester által épített, 12 regiszteres, 2 manuálos, lábpedálos, fi-
zikai erõvel és kezdetleges villanymotoros fújtatásúra változtatott orgona tisztításra, bõ-
rözésre, javításra, a fújtatás korszerûsítésre szorul (berezonál a motor). A szakértõk sze-
rint az országban 3 db ilyen kisorgona található, egy pl. a Zeneakadémia gyakorló orgo-
nája. 2001-ben közpályázattal ismét próbálkoztunk, miután a Soros Alapítvány 95-ben
elutasította pályázatunkat. Az 1901-es (100 éves!) harmónium is javítandó – jelenleg ezt
használjuk.

Bajai egyházközség
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– Szeretnénk visszaállítani a korábban mûködõ haranghúzó gépet. (Ez talán idõköz-
ben kis segítséggel is megoldható.)

– A templom fûtése gázkonvektorral.
4. Az egyházközség gyülekezeti vállalása (az aktív tagokat tekintve) felülmúlja a nagy

gyülekezetekét is. A fenntartói kötelezettségeken túl tervezzük a nagy évfordulók méltó
megünneplését:

– a gyülekezet 170. évfordulója 2003-ban,
– a templom építésének 160. évfordulója 2004-ben,
– az orgona 150. évfordulója 2004-ben, (a harmónium 100 éves 2001-ben),
– gyülekezetünk lelkészének 70. születésnapi évfordulója 2003-ban és 30 éves bajai

szolgálata évfordulója 2004-ben.
A fenntartás, fennmaradás biztosítására és törekvéseink megvalósítására továbbra is

szükséges az országos, megyei, külföldi és az önkormányzati, valamint testvéregyházi
segítség.

5. Nehézségeinket és helyzetünket az adatok mutatják. Örömeinket a jelenség szintjén
összegezhetjük.

Enyhén növekedõ, kissé fiatalodó a gyülekezet. Kiválóan mûködik az ökumené, jók a
kapcsolatrendszereink. Korrekt a kapcsolatunk és a viszonyunk társadalmi vonatkozás-
ban. Képviseletet nyertünk megyei, kerületi, országos szinten. Van még lelkészi szolgá-
lat, gyülekezet, hitoktatás. Jelen van felekezetünk az oktatásügyben. Folyamatosan ka-
punk megtartó segítséget országos egyházi, egyházkerületi, egyházmegyei szintrõl, az
önkormányzattól, testvéregyházi közösségektõl, külföldi és nem magyar állampolgárságú
evangélikus testvéreinktõl. Mint a megye egyik egyházközsége jelenleg is érezzük és ta-
pasztaljuk egy támogató nagy gyülekezet segítségét. Többek között ennek is köszönhetõ
fennmaradásunk.

Dr. Eördögh Endre
felügyelõ

Lelkészi hivatal: 6500 Baja, Széchenyi u. 16. Tel.: (79) 323 742
Istentiszteleti hely: Baja, Széchenyi u. 16.

Vaskút, Damjanich u. (református gyül. terem)

Lelkész: Dedinszky Tamás
Felügyelõ: dr. Eördögh Endre
Lélekszám: 445/110/59
Testvérgyülekezet: Waiblingen, Evangelische Gesamtkirchegemeinde

(Michaelskirche) (Németország)
Anyaegyház: Baja (268/84/38)
Szórvány: Bácsalmás (28/-/-), Bácsbokod (6/2/2), Bácsborsód (7/1/1),
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Bácsszentgyörgy (1/-/-), Bácsszõlõs (2/-/-), Bátmonostor (8/
3/3),

Borota (2/-/-), Csátalja (8/-/-), Csávoly(7/-/-), Dávod (9/-/-),
Érsekcsanád (2/1/1), Érsekhalma (2/1/1), Felsõszentiván (9/

2/2), Gara (8/-/-), Hercegszántó (7/-/-), Katymár (4/1/-),
Kunbaja (1/-/-), Madaras (4/-/-), Mátételke (2/-/-),

Nagybaracska (4/2/2), Nemesnádudvar (7/1/1), Rém (3/-/
-), Sükösd (17/2/2), Szeremle (4/-/-), Tataháza (2/-/-),

Vaskút ( 23/10/6)

2. Csengõd-Páhi-Kaskantyúi Társult Evangélikus
Egyházközség

Az Úr gondol velünk
– Õ adja ránk áldását!

(Zsolt 115,12)

A GYÜLEKEZETEK RÖVID TÖRTÉNETE

Csengõd
A község – s így a gyülekezet – névadója a hagyomány szerint Árpád fejedelem Chengeld
nevû vitéze. Chengeld lakott település 1408-ban szerepel eddigi ismereteink szerint elõ-
ször egy oklevélben. A török idõkben elnéptelenedett pusztát I. Lipót császár a Wattayak-
nak adományozta. A 19. századi nagy majorságok: a Radvánszky Antal-féle és a Bethlen-
féle. Eleinte Páhi külterületi részét képezte, csak 1913-ban lett közigazgatásilag önálló.

1900-ban Csengõdnek 807 lakosa van.
1903. szeptember 13-án református–evangélikus közös szerzõdés kerül elfogadásra.
1904. Létrejön az Egyesült Protestáns Leányegyházközség. (Izsáki református és kis-

kõrösi evangélikus vezetés alatt.)
1904. Közös tanító választása.
1908. Közös harang szentelése.
1936. január 13-án a reformátusok és az evangélikusok különválnak, de az iskola és a

harang közös marad. A fiókegyház missziói egyházzá alakul. Ekkortól vezetnek saját
anyakönyveket. Elsõ önálló lelkésze Bándi István (1944 októberéig).

1940. május 15-én a Csengõdhöz tartozó Döbrögecen iskola-templomot szentelnek.

Csengõd-páhi-kaskantyúi társult egyházközség
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1941. szeptember 8-án Kiscsengõdön, mely szintén Csengõdhöz tartozik, evangélikus
iskola kerül átadásra.

1942. Felszentelik a csengõdi iskola-templomot.
1946 tavaszától Zoltán Lászlót küldik ki a gyülekezetbe, akit azután 1947-ben lel-

késszé választanak. 1953-ig volt a gyülekezet lelkésze.
1950. augusztus 14-én elkezdõdik a templom építése.
1953 augusztusától Szentpétery Péter a gyülekezet lelkésze 1971-ig.
1963. október 27. Templomszentelés.
1972 elejétõl Páhi s annak leányegyháza, Kaskantyú társul Csengõddel. A lelkészi hi-

vatal és a lelkész lakhelye: Csengõd.
1983. Orgonaszentelés.
1987. január. Az ökumenikus imahét ünnepi alkalmaként, az evangélikus templom-

ban igehirdetéssel szolgál dr. Paskai László, akkori kalocsai érsek. Ezen egyházi gesz-
tusnak a híre a Vatikánig is eljut.

1992. május 18-án megállapodás születik, melynek értelmében Csengõd Község Ön-
kormányzata átadja az államosított egyházi ingatlant (iskola-templom és a hozzáépített
kántor-tanítói lakás).

1993. május 22. Felszentelik a gyülekezeti teremmé átalakított, államosított, majd visz-
szakapott iskola-templomot.

1997. január. Az ökumenikus imahét ünnepi alkalmaként, az evangélikus templom-
ban igehirdetéssel szolgál – emlékezve a tíz évvel azelõtti „nyitásra” – dr. Paskai László
bíboros.

Páhi
Maga a település a honfoglalás után a fejedelmi törzsé lett. Több középkori oklevélben is
említik. Fejér megye solti székéhez tartozott Pah néven. A 16. században a Baranyai csa-
lád birtokolta, majd a török idõkben elnéptelenedett. Birtoka lett itt a Bethlen, a Degenfeld,
az Okolicsányi és a Radvánszky családnak is.

1853-ban Páhi községgé alakult. 1871-ben nagyközségi rangot kapott.
A 19–20. század fordulóján letelepednek az elsõ evangélikus családok. (Sztana, Pszo-

ta, Oroszi, Martinkó, Rohoska, Pecznyik, Bobek)
1892. december 23. A páhi ágostai hitvallású evangélikus leányegyház elsõ anya-

könyvi bejegyzése, mely ránk maradt. Ekkortól vezetnek saját temetési anyakönyveket.
1895-tõl önálló keresztelési anyakönyvük is van. Az anyagyülekezet: Kiskõrös.

1912. Elkészül a kis templom, mely hétköznap iskola. Ebben az évben érkezik az elsõ
lévita-tanító: Szabó Kálmán.

1914. Az új lévita-tanító: Gerhardt Károly.
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1922–1928. Az új lévita-tanító: Kiss Lajos.
1928. december 16. A már missziói egyház elsõ lelkésze: Pétermann Ádám, aki 1948.

januárig szolgált. Felesége: Hoffmann Vilma a gyülekezet tanítónõje és egyben kántora.
Még ebben az évben egyházszervezetileg Páhihoz csatolják a részben Páhi, részben Kis-
kõrös, illetve Bócsa külterületén fekvõ, Kiskõröshöz tartozó kaskantyúi filiát. Így lelké-
szük is közös lesz. (1912-ig a lévita-tanító és az anyakönyv már úgyis közös volt.)

1949-tõl 1953-ig Szentpétery Péter volt a gyülekezet lelkésze. Innen választották meg
Csengõdre.

Ezután 1954 és 1960 között Murányi Árpád, 1960 és 1968 között Cserháti Sándor volt
a páhi gyülekezet lelkésze.

1968-ban Huley Alfréd lett a lelkész, s az õ szolgálati ideje alatt, 1972 elejétõl társult
Páhi Csengõddel.

1995. Orgonaszentelés. A kétmanuálos Ahborn orgona a vallendari (Németország)
evangélikus gyülekezet adománya.

1996. A templom külsõ-belsõ felújítása.

Kaskantyú
A középkori, Kaskantyú Szállás nevû kun szállás a török idõkben kipusztult. A 18. szá-
zadban kezdõdött meg a lassú újratelepülés. A kezdetben Bócsa, Kiskõrös és Páhi terüle-
téhez tartozó külterületi részeken létrejövõ tanyák sûrûsödése folytán végül 1949-ben
alakult újra közigazgatásilag önálló községgé.

1846-tól jelennek meg az elsõ evangélikus telepesek. Az elsõ evangélikus kurátor
(gondnok): Bobek János. A kiskõrösiek vesznek templomtelket öreg épülettel, lelkészt is
onnét hordanak kocsival.

1870. Elsõ iskolamester: Kurucz János szabómester
1880. Következõ iskolamester: Ambrózi János cipészmester
1880–1885. Felépül az új (jelenlegi) templom, ami hétköznap iskola.
1892. Megérkezik az elsõ okleveles lévita-tanító: Kolbenhayer Vilmos.
1899–1930-ig Petrovics Vilmos a lévita-tanító, akit
1932–1941-ig Macher (Marti) Jenõ,
1942–1943-ig Sólyom Jenõ és
1947–1950-ig Fekete András követ.
1972 elején Csengõd és Páhi-Kaskantyú között létrejön a „közös jónak” tûnõ társulás.
1997. A templom külsõ-belsõ felújítása.

Csengõd-Páhi-Kaskantyú lelkészei a társítás után: Huley Alfréd (1972–1976), Rafaelné
Pecsenya Anna (1976–1980), Sárkány Tiborné (1980–1985), ifj. Hafenscher Károly (1985–
1989), Nagy Veronika (1989. augusztus 20-tól).
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A TÁRSGYÜLEKEZETEK JELENE – ÉLETKÉP

A társgyülekezetek tagjai nemcsak az Úrban testvérek, hanem úgy élnek együtt, egymás
mellett, mint egy családban a gyermekek. Egyik sem jobb vagy értékesebb a lelkész számá-
ra, hanem más. Ezt ezért, azt azért lehet szeretni.

Csengõdön, Páhin, Kaskantyún és Akasztón élnek a gyülekezetek, és élni is akarnak.
Mindenhol van iskolai hitoktatás. Három faluban még óvodai is.

A gyülekezeti élet meghatározó tényezõje, hogy három faluban, régi hagyományt foly-
tatva, bibliakörök mûködnek. Minden évben más helyszínen találkoznak, élvezve a ven-
déglátás és a látogatás örömét.

Az evangélikusság minden faluban kisebbségben van. Ez azonban nem szegi kedvét,
sõt! Annál inkább örül a kis dolgok nagyszerûségének. A költõt idézve, már rég nem bá-
mulja holtig a dómok drága, súlyos titkait. Örül a némely helyen szó szoros, másutt csak
átvitt értelemben fatornyos templomának és mindannak, amit benne és általa kap a múlt,
jelen és jövõ Istenétõl.

TERVEK, REMÉNYEK

Ilyen kis létszámú közösségek sok mindenrõl csak álmodozhatnak, de még jó, hogy meg-
marad a remény. A társgyülekezet minden tagja azon fáradozik, nagyokat megszégyení-
tõ anyagi áldozatokkal és elszántsággal, hogy amit az õsök elértek, azt megõrizzék, és a le-
hetõségeket, valamint az alkalmakat jól felhasználva, növeljék, szépítsék… Ez értendõ az
épületekre és a láthatatlan, lelki dolgokra is.

Az épületeket folyamatosan szépítjük, újítjuk. A soron következõ, sürgõs feladat: a
csengõdi templomtetõ cseréje. Ami inkább esztétikai jellegû tennivaló: a csengõdi két
szolgálati (lelkészi és harangozói) lakás külsõ rendbetétele.

Állandó törekvésünk minden egyes helyszínen, hogy a legnagyobb vonzerõvel, a sze-
retettel hívogassuk a távol lévõket a Jézus Krisztussal és ezáltal egymással való közösség-
be. Természetesen nem nõhetjük ki a kereteket, hiszen a falvak lakossága sem nagy létszá-
mú, de örülünk, ha az Úr növeli a gyülekezeteket. Mindazáltal nem felejthetjük soha,
hogy a mennyiség önmagában kevés, ha nincs benne minõség.

Házépítésbe nem fogunk, de utakat és hidakat szeretnénk építeni egymáshoz. Óvodá-
sok az idõsekhez, templomba járók a templomot kerülõkhöz, és így tovább.

Az elsõ keresztyének számunkra már szinte elképzelhetetlenül nagy vonzereje abban
állt, hogy a kívülállók azt tudták róluk mondani: „Nézzétek, hogy szeretik egymást!” Ez
a mi legnagyobb tervünk és vágyunk.

Nagy Veronika
gyülekezeti lelkész
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Lelkészi hivatal: 6222 Csengõd, Szabadság u. 11. Tel.: (78) 441 150
Istentiszteleti hely: Csengõd, Szabadság u. 9.

Páhi, Kossuth u. 2/A
Kaskantyú, Hunyadi u. 29.
Akasztó, Fõ u. 75. (Mõvelõdési Ház)

Lelkész: Nagy Veronika
Felügyelõ: Hulej Péter
Lélekszám: 987/674/314

Társegyházak: Csengõd (221/236/90), felügyelõ: Hulej Péter
Páhi (130/85/31), felügyelõ: Torgyik József
Kaskantyú (334/283/168), felügyelõ: Torgyik József

Szórvány: Akasztó (174/70/25), Fülöpszállás ( 30/-/-), Izsák ( 42/-/-),
Soltszentimre ( 17/-/-), Szabadszállás (39/-/-)

3. Dunaegyháza-Apostagi Társult Evangélikus
Egyházközség

A KÉT GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A társult egyházközség két egykor önálló anyaegyház társulásából jött létre.

Dunaegyháza
Dunaegyházán az evangélikus gyülekezet megalakulása szorosan összefonódik a falu
újbóli benépesülésével, mondhatnánk úgy is, hogy újjáalakulásával.

Az 1600-as évek végén a török uralom alóli felszabadító háborúk idején Egyháza és
csaknem az egész járás teljesen elnéptelenedett. A Duna közelsége miatt a hagyományo-
san a folyó mentén felvonuló hadseregek nyomán 1686-ban Egyháza község is pusztává
vált, a lakók vagy meghaltak, vagy más vidékre költöztek. Az 1690-es, majd az 1695-ös
megyei összeírás az elhagyott helyek között említi a falut.

A falu újratelepítése 1701–1715. évek közé esik. Maga Egyháza mint földbirtok  a sok
ágra szakadt Paksy család örököseinek a tulajdonában volt. Az akkori viszonyok között
az alföldi birtokosoknak az volt az érdekük, hogy minél hamarabb betelepítsék birtoka-
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ikat. Ennek érdekében sok olyan engedményt tettek a letelepíteni szándékozott paraszt-
ság irányában, amelyek az ország más részein elképzelhetetlenek voltak.

Az egyik ilyen engedmény a jobbágyság elengedése, a másik a szabad vallásgyakor-
lás. Az ide költözõ népesség közjogilag nem jobbágynak, hanem zsellérnek számított. A
földesurakkal szabályos szerzõdéseket kötöttek, a földért cenzust (földbért) fizettek. Úri-
szék nem volt, életüket saját maguk irányíthatták, a vármegye csak nagyon ritkán
avatkozott be a közösség életébe.

Egyháza területe egy idõ után, a népesség növekedésével szûknek bizonyult az itt
élõk számára. Mivel keleti irányban nem tudtak terjeszkedni, ezért a Duna másik oldalán
kerestek maguknak földet. 1743-tól kezdve Kisapostag pusztán kezdtek letelepedni, s az
ottani földeket mûvelni. 1770-ben Egyháza határa Pest megyében 1743 hold, a Dunán túl
1800 hold. Kisapostagot sokéves pereskedés után sikerült megtartaniuk. Csak késõbb vált
önálló községgé és egyházközséggé.

A másik engedmény a földesúri családok részérõl a szabad vallásgyakorlás joga. Az
Alföldre települõ szlovákság sok esetben eleve csak annak feltételével volt hajlandó új lak-
helyére indulni, ha evangélikus hitét szabadon gyakorolhatta. A falu lakossága ekkortól
kezdve szlovák származású. A szlovákok azonban nem egyszerre és egy tömegben ér-
keztek. A betelepülõk öt felvidéki megyébõl: Árvából, Nyitrából, Nógrádból, Zólyomból
és Hont vármegyékbõl jöttek több hullámban. Sajnos az elsõ anyakönyvek az 1800-as évek
folyamán elvesztek, így nehéz pontosan meghatározni a származási helyeket.  Érdekes
adalék a kor ismeretéhez, hogy még az 1700-as évek közepén is a felvidékrõl, esetenként
több száz kilométeres távolságról hoztak feleségeket az egyházi férfiak. Ezt az 1734-tõl
vezetett anyakönyvekbõl lehet pontosan megállapítani.

A Dunaegyházi Evangélikus Egyházközség 1715-ben már mûködõ gyülekezet. Ek-
kor épült az elsõ templom, iskolájuk és tanítójuk van, ami arra utal, hogy az alapítás már
korábban megtörtént.

Dunaegyházán 1715-tõl kezdve mindig volt evangélikus lelkész, abban az idõben is,
amikor a megyében másutt ezt nem engedték meg. Így történhetett meg, hogy 1730-tól több
mint 50 évig Kiskõrösrõl ide jártak vasárnaponként istentiszteletre.

Az itt szolgáló lelkészek névsora: Frõlich Mihály (1715–1734), Matthai György
(1734–1741), Sztanovszky János (1741–1749), Tessaris János (1749–1768), Hajnóczy
Sámuel (1768–1795) a templomépítõ lelkész, Nerodoli Mátyás (1795–1798), Leska István
(1798–1810, elõtte prágai szuperintendens), Kalivoda András (1810–1811, csak 11
hónapig szolgált itt, a Dunába fulladt), Sárkány Sámuel (1811–1836), Válka (Wálka) János
(1836–1871), Margócsy Kálmán (1871–1913), Schultz Aladár (1913–1922), Bakay Zoltán
(1922–1957), Tóth-Szöllõs Mihály (1957–1972), Szabó István (1972–1994), Mónus Lász-
ló (1994–1996), Bácsi János 1996-tól. 1996-tól Bácsiné Vilmos Andrea segédlelkészként
szolgál itt.

A lelkészek között ki kell emelni Hajnóczy Sámuel és Sárkány Sámuel nevét. Hajnóczy
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Sámuel lelkész szolgálata alatt épült a mai templom épülete 1774–75-ben. 1775. ádvent
második vasárnapján került felszentelésre, akkor tartották benne az elsõ istentiszteletet.

Sárkány Sámuel építtette 1820-ban a templomtornyot és ekkor vásároltak harangot,
1825-ben toronyórát.

Mint korábban említésre került, 1715-tõl kezdve iskolája is volt a gyülekezetnek egé-
szen 1937-ig, amikor is anyagi okok miatt lemondtak az iskolafenntartói jogról s azt átad-
ták a községnek.

Az elsõ világháború idején két harangot elkoboztak, helyettük 1923-ban vásároltak
újakat (a kicsi és a nagy harangot), pünkösd második napján szentelték fel õket.

A dunaegyházi evangélikus gyülekezet a második világháború után jelentõs változá-
sokon ment át. Jelentõs, de nem végzetes volt a falu és az egyház számára az önkéntes ki-
település 1947-ben az akkori Csehszlovákiába. Ekkor 87 család hagyta el
Dunaegyházát. Az itteniek az Érsekújvártól nem messze lévõ Naszvadra kerültek.

Az ezt követõ években az addig zárt szlovák közösség fokozatosan kezdett felbomla-
ni, anyanyelvét kevésbé használni. Az 1957-es lelkészválasztáson a jegyzõkönyv szerint
nem kérték, hogy a leendõ lelkész szlovákul beszéljen és prédikáljon.

A második világháború folyamán több sérülés érte a templomot, de azokat a háború
befejezése után nem kis erõfeszítés árán kijavították. A templombelsõ a mai formáját az
1965-ös átalakítás során nyerte el. Az oltárt visszahelyezték a templom északi falához,
ahol eredetileg állt a felszenteléskor. A gyülekezet megvásárolta a Budapest Rákóczi úti
templom Than Mór által 1867-ben festett nagyméretû oltárképét.

A legutolsó külsõ felújítás 1990-ben történt.

Apostag
Apostagon az evangélikus gyülekezet a Dunaegyházival szinte egy idõben jött létre. Az
elsõ feljegyzés 1715-bõl származik. Akkor egy Kajaly Zsuzsanna nevû földbirtokos asz-
szony kéri egy levélben az Apostagi „Evangelika Ecclesia” részére a lelkészválasztás en-
gedélyezését. Az elsõ lelkész Wissnay István 1721-ig. A következõ adat 1722-bõl szárma-
zik, amikor is Daróczy Borbála (szintén birtokos) Apostagra hívta Valentinyi Illés
cinkotai lelkészt. Valentinyi azonban csak 1727-ig volt Apostagon. Utána csak 1763-tól
ismert biztosan a lelkészek neve és szolgálati ideje, mert ekkortól kezdõdõen maradtak
fenn az anyakönyvek.

1727 és 1763 között vélhetõen a következõk szolgáltak Apostagon: Farkas János (1727–
1731), Suhajda István (1732–1741), Agner Sámuel (1741–1746), Boleményi János (1746–
1748), Gécs Pál (1748–1749), Kovács Pál 1749-tõl.

1763 óta az apostagi gyülekezet lelkészeinek névsora: Kovács Pál 1774-ig, Kovács Já-
nos (1774–1790), Zelenka Pál (1791–1800), Jeszenszky István (1800–1815), Mumhardt
Dániel (1815–1831), Suhajda Lajos (1832–1834), Blázy Lajos (1835–1837), Michalkó Já-
nos (1838–1865), Urbánszky János (1866–1872), Szirotka Gusztáv (1872–1910), Bakay
Péter (1910–1953) fõesperes, Hernády Nándor (1953–1981), Verrasztó Sándor (1982–
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1988). Ettõl kezdve, egy rövid idõtõl eltekintve, amikor 1992 decemberétõl 1993 augusz-
tusáig D. Rafael József szolgált helyettes lelkészként, a dunaegyházi lelkészek helyette-
sítettek Apostagon, így Szabó István (1988–1992), Mónus László (1994–1995), 1996-tól
Bácsi János lelkész és Bácsiné Vilmos Andrea segédlelkész. 1997-ben a két gyülekezet tár-
sult.

Az elsõ templom már az 1700-as évek elején állhatott, amely 1786-ban leégett. A máso-
dik templom 1809-ben szintén leégett. Errõl a templomról azt tudjuk, hogy a tájolása
észak–déli volt, a mennyezete stukatúros kiképzésû. Valószínûleg kicsi volt a gyülekezet-
nek, ezért az 1820-as évek elején megnagyobbították, tornyot építettek. Sajnos 1825-ben ez
a templom is leégett. A mai templomot 1828-ban, a szentháromság utáni 21. vasárnapon
szentelték fel. 1854-ben orgonát, 1856-ban két harangot és toronyórát vásároltak. 1870-
ben újabb harang került a toronyba. Apostag evangélikussága eredetileg ugyanúgy szlo-
vák ajkú volt, mint a szomszédos Dunaegyházáé. Mivel azonban itt nem alkottak homo-
gén tömböt, így anyanyelvüket az 1800-as évek közepére elveszítették.

Apostagon egészen az 1960-as évekig az egyházak között az evangélikus gyülekezet
volt messze a legerõsebb, ezt bizonyítja a templom mérete is (akkora, mint a katolikus és
református templom együttvéve). A községben jelen volt a négy történelmi egyház (1944-
ig jelentõs volt a zsidóság számaránya is), de a gazdaságilag legerõsebb réteg túlnyomó
része evangélikus volt. Késõbb ez okozta a gyülekezet igen jelentõs megfogyatkozását. A
jómódú gazdáknak lehetõségük volt gyermekeik taníttatására, akik már nem kerültek
vissza a faluba. Ez volt az elsõ jelentõsebb létszámcsökkenés, de ez lassan kezdett csak ér-
zõdni.

 Az 50-es években nagy részüket kuláknak minõsítették, földjüket elvették, gazdasági-
lag ellehetetlenítették, így azok elköltöztek. A késõbbiekben sok fiatalt vonzott a Duna
másik oldalán néhány kilométerre lévõ Dunaújváros is. Ez a folyamat oda vezetett, hogy
az utóbbi 50 évben elveszett a gyülekezet 80%-a.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE ÉS TERVEI

1997 óta folyamatosan történnek felújítási munkálatok a dunaegyházi templomon. Kö-
rülményeink mindig csak a legszükségesebbeket teszik lehetõvé, de azért így is beszá-
molhatunk jelentõs munkálatokról: a templom lambériázása az oltártér körül, a külsõ
vízelvezetés részleges megoldása, a templomajtó felújítása. 2000-ben pedig kicseréltük
a templom ablakait, s elkészült a harangok teljes elektromos felújítása.
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Bizodalmunk szerint az elkövetkezendõ években hozzáfoghatunk a torony külsõ re-
noválásához.

A munkalehetõség hiánya a falu és így az evangélikusság fiatalságát a közeli Duna-
újvárosba vonzotta. Az egykor kétezer fõt meghaladó lakosságból csupán 10–12 ember
nem volt evangélikus és szlovák, ma az ezerötszáz lakosnak mintegy a fele evangélikus
csupán. Mint minden gyülekezetnek, így Dunaegyházának is vannak távlati elképzelé-
sei a jövõt illetõen. Ezeket azonban behatárolja az a tény, hogy a gyülekezet igen gyorsan
öregszik. Míg a falu lakossága alig csökken, addig az evangélikusok számaránya mára
jó, ha eléri az 50%-ot. A fiatalok kellõ munkalehetõség hiánya miatt nem maradnak
itthon. Ha befejezik tanulmányaikat, szinte egy sem jön vissza lakni Dunaegyházára.
Terveink: fontosnak tartjuk a gyülekezet lelki életének megerõsítését, a korábbiak mellett
új gyülekezeti alkalmi formák keresését, bevezetését. Gondolunk itt az egész gyülekezetet
megmozdító ünnepi alkalmakra, szeretetvendégségekre, röviden a belmisszió
létrehozására. A következõ öt évben szükséges lesz a gyülekezet épületeinek renoválása.
Legfontosabb a templomtorony teljes felújítása, a toronysisak cseréje.

Apostagon a cél az elkövetkezõ öt esztendõben az épületek állagmegóvása, a parókia
renoválása.

Ezenfelül az apostagi parókia és templom jó elhelyezkedése indokolttá tenné egy egy-
házmegyei, esetleg egyházkerületi ifjúsági központ létrehozását. Az épületek a falu köz-
pontjában vannak, s a terület nagysága lehetõvé teszi további épületek létrehozását. A
közeli Duna-part igen sokféle programnak kínál helyet és lehetõséget.

Bácsi János
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 6323 Dunaegyháza, Mikszáth u. 34. Tel.: (78) 473 175
Istentiszteleti hely: Dunaegyháza, Mikszáth u. 34.

Apostag, Hunyadi u. 16.
Dunavecse, Zrínyi u. 8.
Solt, Kossuth u. 67.

Lelkész: Bácsi János
Bácsiné Vilmos Andrea segédlelkész

Felügyelõ: Dudla Imre
Lélekszám: 1268/873/596

Társegyházak: Dunaegyháza (582/594/405), felügyelõ: Dudla Imre
Apostag (261/196/141), felügyelõ: Deák József

Szórvány: Dunavecse (102/36/9), Kunadacs (4/-/-), Kunbaracs (2/-/-),
Kunszentmiklós (53/-/-), Solt (199/47/41),
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Szalkszentmárton (34/-/-), Tass (26/-/-), Újsolt (5/-/-)

4. Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus
Egyházközség

A KÉT GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTÉNETE

A társult egyházközség a Kisapostagon 1957-ben önállósodott egyházközségbõl és a ké-
sõbb Dunaújvárosban szervezõdött gyülekezetbõl jött létre.

Kisapostag
Kisapostagon és környékén a 20. század elsõ felében jelentõs számban nem éltek evan-
gélikusok. A Duna túlpartján, Dunaegyházán, Apostagon és Dunavecsén éltek nagyobb
számban ágostai hitvallású evangélikusok. Mivel a termõföldeket egyre többen kívánták
mûvelni, és ebbõl próbáltak megélni, így a szlovák gyökerû evangélikusok egy része a Du-
nántúlon próbált földet szerezni. A II. világháború elõtt egyre többen települtek Kisapos-
tagra, és ekkortájt vetõdött fel  a gyülekezetalapítás és templomépítés lehetõsége. Az
anyag és az adomány szépen gyûlt. „Hajlékot Istennek, hajlékot embernek, kõbõl, fából
házat, raktál a léleknek ... igébõl várat. ... magaslik nem porlad a megtartó példa” – írta
Kányádi Sándor. Eme nemes eszme vezérelte a kisapostagiakat, mikor a háború közelsé-
gében templomot kívántak építeni. Csodák csodája, abban az ínséges idõben, hadigaz-
daságban is sikerült minden anyagot, cementet, téglát, fát beszerezni. Miközben keleten
dúlt a harc, Kisapostagon szorgos kezek rakták a falat. Ahogyan nõtt a fal, úgy araszolt,
közeledett a háború, annak minden borzalmával. Mire a tetõ is felkerült a falra, a hazai
tájak is veszélybe kerültek. Az építkezéssel le kellett állni. Az építési anyag a tetõ
viszonylagos biztonsága alatt várta további sorsát.

Azután 1944. december 4-rõl 5-re virradóan  Kisapostagon is megszólaltak a fegyve-
rek. Az ütközetben magyar katonák is estek el. A közel kétszáz hadifoglyot a készülõ
templomba terelték. Aztán elmúlt a háború, és a falu többé-kevésbé épségben maradt. Ez
nem mondható el a templomról. A felhalmozott építési anyagokat majd mind elhordták.
Ezért szó sem lehetett az építkezés közeli folytatásáról.

Múltak az évek. Újabb próbatételek következtek. 1948-ban az állam a Magyarországi
Evangélikus Egyházzal egy „egyezménynek” nevezett diktátumot írt alá. Elvesztettük
az iskolákat is, de Kisapostagon a remény nem hunyt ki. Ahogy Reményik Sándor írta:
„Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!” Ez a lelkesedés éltette az evangé-
likusokat templomuk befejezésével kapcsolatban.

1950. október 15-én következett be az a nap a kisapostagiak számára, amikor végre
megszólalt a harang és istentiszteletre hívogatta az ott élõket. Akkor szerény külsõ lehe-
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tõség adódott a belsõ, a lelki gazdagságot sugárzó érzelmek kifejezésére.  Az egyházun-
kat ért sebek és áldozatok miatt a templomszentelésen már csak Dezséry László püspök
vehetett részt.

A gyülekezet elsõ, igazi falusi lelkésze (amiként írta Tessedik Sámuel is: „Milyen szép
és tág hatásköre van egy falusi papnak, mily végtelen sok jót tehet õ különféle szakokban,
idõ, hely és körülmények szerint.”) Komoly Sámuel, aki 1951 tavaszán apostagi segédlel-
készként érkezett ide. Nagy szeretettel fogott a szolgálat ellátásához. Kisapostag anya-
egyházközséggé válásakor, 1957-ben megválasztották lelkésznek, s 1963-ig végezte a
szolgálatot.

Õt követõen dr. Szikszay Zoltán (1964–1967) került Kisapostagra, majd 1967-ben Él-
tes Gyula, aki 1968-tól 1977-ig volt a gyülekezet parókusa. Ezután helyettesítõ segédlel-
készek sora következett: Deme Dávid (1977–1978), Deme Zoltán (1978–1981), Bízik Lász-
ló (1981–1982), Schreiner Tamás (1983–1985), Szeker Éva (1986–1990). Reisch György
1991-tõl szolgált itt segédlelkészként, majd 1992-ben rendes lelkész lett.

A gyülekezet életében 1996-ban gyökeres változás történt. Erre az idõre esett a „nehéz”
költözés. Ez év pünkösdjén avatták fel ugyanis Dunaújvárosban az evangélikus templo-
mot és a vele együtt felépült  parókiát is. A lelkész – a nagyobb missziói feladat miatt is –
természetesen a városba költözött. A kisapostagiak azonban nem maradtak pásztor nél-
kül, hiszen a két gyülekezet ma is társult egyházközségi formában mûködik. 1996 óta már
nem a városból járnak ki Kisapostagra a dunaújvárosi konfirmandusok, hanem azóta a
Dunaújvárosban lakó lelkész gondozza a kisapostagiakat is. Így az 1997-ben lemondott
Reisch György után Horváth Ferenc (1997–1999) és 1999-tõl napjainkig Stermeczki
András, immár újra rendes lelkészként, látja el a lelkészi szolgálatot.

A lelkészváltások alkalmával a köztes idõszakokban Szabó István dunaegyházi lel-
kész és Tóth-Szöllõs Mihály esperes segítettek a szolgálatban. Itt is meg kell említeni Mi-
hácsi Lajos dunaföldvári evangélikus lelkész szolgálatát, aki az elnyomás idején fáradt-
ságot nem ismerve járta a várost – Kisapostagon túl – és kereste az evangélikusokat.  En-
nek alapján indult Szeker Éva Kisapostagról, hogy mindezt folytassa.  A kisapostagiak
minden idõben biztos hátteret adtak a városi missziós munkához. Az ott élõ testvérek ál-
dozata és önzetlen segítsége alapozta meg a dunaújvárosi gyülekezetépítést, ami nélkül
ma nem lenne a városban templom.

Dunaújváros
Máté evangéliumának 12. fejezetének 25. versében Jézus mondja: ...minden ország, amely
önmagával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik
önmagával.

A mai Dunaújváros északi területén már a 2. században éltek keresztyének. A közel-
ben görög rítusú monostort alapítottak, melynek névadója a vértanú kis-ázsiai orvos, szent
Panteleon lett. Õ itt számtalan bajba jutott betegen segített. A pentelei ásatások során a 10.
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századból honfoglaló magyarok sírjai kerültek elõ az Öreghegyen. Buda elestével egy
idõben Pentele is török uralom alá került, ekkor még a lakók is színmagyarok voltak.

A török hódoltság után görög rítusú rácok és más nemzetekbõl valók telepedtek le a
környéken. Az itt élõ keresztyén emberek jórészt földmûvesek, kereskedõk és halászok
voltak. A reformáció jótékony hatása révén kisebb evangélikus filiák alakultak ki. 1837-
ben Kis János szuperintendens Canonica Visitatiót tartott a dunaföldvári gyülekezet-
ben, s akkor ott megállapította, hogy 6-7 filiája van a városnak, többek között Pentele is.
Pentele 1844-ben affiliáltatott Dunaföldvárhoz és így a dunaföldvári evangélikus
lelkészek látogatták: Bors János (1844–1862), Nagy Sándor (1871–1886), Adorján Ferenc
(1886–1932), Csaby József (1932–1948) és Mihácsi Lajos (1948–1980).

A pentelei gyülekezeti tagok soha nem tagadták meg hovatartozásukat, így a különbö-
zõ egyházi gyûjtések során is példamutatóan jártak el, pl. a dunaföldvári orgonára tör-
tént gyûjtés során a vidékiek között az elsõ helyet foglalta el az, hogy néhány fõ 1939-ben
125 pengõt adott. Ez jellemzi ma is a maroknyi kis evangélikusokat Pentelén (Dunaúj-
város).

Pentele – volt mezõváros – az 1950-es években fejlõdött, s lett belõle hazánk elsõ „szo-
cialista városa”, Sztálinváros 1951 novemberétõl 1961 novemberéig.

Az idõközi politikai átalakulás a gyülekezet életében sok nehézséget okozott.  Az akko-
ri szórványt gondozó Mihácsi Lajos lelkész úr nem kapott engedélyt a hitoktatásra, a
konfirmációs elõkészítõk magánlakásokon titkon folytak.  Ennélfogva igen sok munkát
jelentett, hogy a rohamosan épülõ városban megtalálja és felkeresse az evangélikusokat.
Az 1973-as választói névjegyzék szerint Dunaújvárosban 86 fõ evangélikus volt.

Sztálinvárosban a család- és kórházlátogatások, a gyülekezetépítés is nagy erõfeszí-
tést igényelt. Gondot okozott az istentiszteletek állandó helyének hiánya.  Alkalmanként
hol a reformátusoknál, hol a mûvelõdési házban, hol iskolában vagy családoknál
gyûltek össze az evangélikusok. 1960 és 1980 között Mihácsi Lajos mellett idõnként Kis-
kõrös, Soltvadkert, Harta, Dunaegyháza lelkészei látták el az istentiszteleti szolgálatot
és az egyéb kazuálékat.

Mihácsi Lajos halála után, 1980-tól, a dunaújvárosi gyülekezet Kisapostag szórvá-
nyához tartozott (Kisapostagon 1950-ben épült evangélikus templom), s ettõl kezdve az
ott szolgáló lelkészek (Deme Zoltán, Bízik László, Schreiner Tamás, majd Szeker Éva) lát-
ták el a dunaújvárosi szolgálatot. A 90-es évektõl pedig már társult formában gondozták
a két település evangélikusait.

1986-ban a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeti célra egy kicsi paraszt-
házat vásárolt az Óvárosban, mely az igényeknek már akkor sem felelt meg, így az akkori
lelkész, Szeker Éva, a 80-as évek vége felé felvetette a templomépítés gondolatát.

1991 szeptemberében az említett gyülekezetek lelkészi feladatainak ellátására (bele-
értve Rácalmást is) Reisch György lelkészt bízták meg. A nagy lelkesedéssel és komoly
munkabírással megáldott lelkész rövidesen belefogott a templomépítés elõkészítésébe,
és 1993. december 4-én dr. Harmati Béla püspök és Káposzta Lajos esperes jelenlétében
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ünnepélyesen letették a dunaújvárosi evangélikus templom alapkövét. Más alapot senki
sem vethet a meglévõn kívül, amely a Jézus Krisztus.

A terveket Nagy Tamás Ybl-díjas építészmérnök készítette, és az õ mûszaki vezetésé-
vel folyt a kivitelezés is. Közben a templomépítõ Reisch György szervezésében nemcsak
az Úr hajléka épült, hanem a gyülekezet is. 1994. december 17-én hálaadó istentiszteleten
csodálhatták meg az immáron szerkezetkész templomot, és 1996. május 25-én, pünkösd
szombatján ünnepélyesen felszentelték. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: Örül-
jetek! (Fil 4,4). Nagy nap volt ez a dunaújvárosi evangélikusok számára, kik mindvégig
aktívan folytak a munkába és érezték sajátjuknak az ügyet. Ki-ki a saját lehetõségének meg-
felelõen segített a templom- és a gyülekezetépítésben (mûszaki és gazdasági, diakóniai
és hitoktatói szolgálatokkal). Köszönet érte nékik, hogy mindez Isten segítségével elké-
szülhetett.

Az épületegyüttes alaprajza tojásdad alakú. Mindez magába foglalja a templomot, a
gyülekezeti termet, a lelkészi hivatalt, két vendégszobát, a kör alaprajzú „kisházat” (ez
az ifjúsági ház, mely szimbolizálja a tojás csíráját), a lelkészlakást és az udvart. A temp-
lombelsõ úgy lett kialakítva, hogy egyben alkalmas tér legyen koncertek rendezésére. Ez
mind látványában, mind használhatóságában és akusztikájában is nagyszerûen sikerült.
Az istentiszteleteken és az egyházi rendezvényeken túl évente mintegy 15–20 koncert és
egyéb városi rendezvény kerül megrendezésre az evangélikus templomban, mely Duna-
újváros igen kedvelt és legszebb épülete.  A belsõ burkolat tört csipkeszerû játéka, a nyílt
fedélszék ragasztott szaruzatának mestermunkája, a többi míves vörösfenyõ ácsolat és
a minden irányból szabadon beáradó fény elkápráztatja a szemlélõdõt. A Székesfehér-
vár irányából érkezõ és a városközpont felé haladókat a vörös téglával burkolt
evangélikus templom ívelt tetõgerince és karcsú tornyának impozáns látványa fogadja.
Az udvart körbevevõ erõdszerû fal, a lõrésszerûen elhelyezkedõ ablakok, a belsõ zárt
pitvarszerû udvar (ezen keresztül lehet a templomtérbe jutni) és az egész épületegyüttes
látványa az erdélyi szász erõdtemplomokra emlékeztetnek. Mindez harmonikus
egységben dicséri a mindenség urát, és egybecseng az õsi evangélikus köszöntés
hangjával, ami a bejárat feletti szemöldökfába vésetett: „Erõs vár a mi Istenünk!”. 1997-
ben D. dr. Harmati Béla püspök szolgálatával szentelték fel az orgonát.

Reisch György 1997-ben történt távozása után másfél évig Horváth Ferenc József volt
a helyettes lelkész, majd a jelenlegi lelkész, Stermeczki András került oda, s õ lett 1999 ta-
vaszán a társult egyházközség elsõ megválasztott, beiktatott lelkésze.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENE

A 2001. évben Dunaújvárosban 129 egyházfenntartó volt és mintegy 580 lélek szerepel a
nyilvántartásunkban. Az átlagos istentiszteleti látogatottság 55 fõ. Ez nem mondható nagy
létszámnak, de ismerve a gyülekezet rövid történetét, mégis biztató. Dunaújváros, azt hi-
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szem, az ország legfiatalabb gyülekezete. A templom 1996 pünkösdjén lett felszentelve,
és annak elõtte igen kicsi szórványként szerepelt csak. Az „igazi” gyülekezeti élet Reisch
György lelkészsége ideje alatt nõtt ekkorává. Tehát egyáltalán nem mondható tradicioná-
lis gyülekezetnek a dunaújvárosi. Tagjai zömmel Dunaegyházáról, Apostagról, Paksról,
Hartáról kerültek Dunaújvárosba, de az ország minden tájáról találhatóak itt evangéli-
kusok, kis számban, az országos átlagnak megfelelõen. Pontosan ezért itt a hagyomány
nem jelenti a vasárnapi templomba járást. Így hát – a templom kitûnõ adottságai miatt is
– különféle programokkal tesszük változatossá a gyülekezeti életet. Évente 15–20 kon-
certnek ad helyet templomunk (városi és gyülekezeti szervezésben), a gyülekezeti ter-
münkben kialakított galériában évente 5-6 mûvész állítja ki alkotásait, otthont adunk a
Kékkereszt Iszákosmentõ Missziónak, a katolikus Fokuláré mozgalomnak és rendszere-
sen szervezünk játszóházakat.

A 15 fõs presbitérium minden építõ kezdeményezés irányában igen nyitott és nagy-
ban segíti a gyülekezet életét. A város és az evangélikus gyülekezet kapcsolata jónak
mondható, de a történelmi múlt miatt nem túl mély és messze nem hitelvi alapokon nyug-
szik. A gyülekezet jövõjét abban látom, ha mind több és színesebb programokkal
hívogatjuk a városlakókat és vonjuk be õket a gyülekezeti életbe. Erre tettünk kísérletet az
ún. útkeresõk körében, mely fiatal családok számára nyitott alkalom kéthavonta. Amíg a
gyermekek játszanak, illetve aktuális ajándékokat készítenek, addig „a szülõmegõrzõ-
ben” beszélgetést szervezünk közérdekû témákban, vallásos lelkülettel. Mi is érezzük,
hogy gyakran a gyermekeken keresztül vezet a szülõk megismerése felé az út. Évente
rendezünk hittantáborokat az ország különbözõ parókiáin. Már az óvodában
megkezdtük a hitoktatást, de mivel a város területén igen sok oktatási intézmény van,
nagyon nehéz átfogó képet adni és rendszerezni az evangélikusokat a különbözõ intéz-
ményekben. Különösen is nehéz ezt heti tíz-egynéhány órában tenni, plusz Kisapostag
és a szórványok.

A jövõre nézve biztos sokat segítene egy munkatárs vagy segéd-, ill. másodlelkész, eset-
leg hitoktató. A terület még ma is kimondottan missziós terep. Többnyire az esküvõk és a
keresztelõk alkalmával nyílik lehetõség az ismerkedésre és a gyülekezetbe építésre. Ne-
hézség az, hogy az egyházról sokaknak torz ismerete van, és ez idegenkedéssel tölti el a
volt szocialista város lakóit. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha az egyházi kötöttségeket ru-
galmasan kezeljük, és nyitott szívvel fogadunk mindenkit. Ez a nyitottság amúgy is
jellemzõ volt az evangélikusságra.

A kisapostagi társultság a jövõben is fenntartható. A város rossz szociál- és lakáspoli-
tikájának köszönhetõen igen nagy számban költöznek ki a környezõ falvakba.
Kisapostag, Baracs, Nagyvenyim, Rácalmás, Kulcs. A kiköltözöttek vasárnaponként
nem szívesen jönnek vissza a poros városba. Rácalmás mint filia szervesen kapcsolódik
a szolgálathoz és jól tölti be szerepét. Azonban a többi faluba már lehetetlen kijárni.
Valamilyen vasárnapi „istentisztelet-éhséget” kellene növelni az emberekben, együtt a
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gyülekezethez tartozás felelõsségével és rendszerességével. Ehhez azonban idõ kell. Sok
idõ. Addig is még rengeteg szolgálat és munka vár az itteni aratásban. Átlagosan évente 16
keresztelõ, 6 esküvõ és 10 temetés van Dunaújvárosban. A gyülekezetünk múltjához,
jelenéhez és jövõjéhez tartozik még, hogy említést tegyek a gyülekezet alapítványáról,
mely hitéleti, kulturális és szociális tevékenységet folytat.

2000 õszén Káposzta Lajos evangélikus esperes és Szabó Péter református esperes je-
lenlétében ünnepelte a kisapostagi gyülekezet temploma építésének 50. évfordulóját. Az
ünnep is bizonyította, hogy nem veszett el egyetlen szó sem Isten ígéretébõl, ahogy Józsué
könyvében olvashatjuk (Józs 23,14).  Azóta sajnos az ifjúság aktív része lecsökkent a falu-
ban. Persze ez betudható talán annak, hogy csak alsó tagozat van a faluban, és inkább a
városban töltik a fiatalok az idõt, de ez nem  mentség. Bizony a szórványlelkészek felada-
ta igen nehéz. Sajnos több gyülekezet egyidejû pásztorolása óhatatlanul az idõ
beszûküléséhez vezet. Ennek ellenére ma Kisapostagon igen hûséges és életképes
gyülekezet él, melyet bizonyít a bibliaórások aktivitása, a választott tisztségviselõk fele-
lõssége és a templombajárók kitartása. 2002-ben kilenc konfirmandus állt az oltár elé. A
jelen évek tendenciája alapján Kisapostagon sajnos évrõl évre több a temetés, mint a ke-
resztelõ, igaz csak igen kis számban. A gyülekezet eladott parókiája helyett azt tervezi,
hogy a templomhoz csatlakozóan egy kis komfortos gyülekezeti termet épít. A jövõben a
faluba újonnan betelepültekre is nagyobb figyelmet lehet fordítani, mert így fiatalodhat,
erõsödhet a gyülekezet.

Reméljük, a tervek egyeznek Isten akaratával. Kísérje Isten áldása a gyülekezet életét és
szolgálatát!

Stermeczki  András
 gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 2400 Dunaújváros, Szilágyi E. u. 34. Tel.: (25) 285 426
Istentiszteleti hely: Dunaújváros, Szilágyi E. u. 34.

Kisapostag, Petõfi u.
Dunaföldvár, Templom u. 38.
Rácalmás, Széchenyi tér (evangélikus-református templom)

Lelkész: Stermeczki András
Felügyelõ: Sulák Éva
Lélekszám: 1446/770/259
Testvérgyülekezet: Aschau-Bernau (Bajorország)

    * Gallé Tibor: A Hartai Evangélikus Gyülekezet vázlatos története a 2. világháborúig
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Társegyházak: Dunaújváros (1078/547/131), felügyelõ: Sulák Éva
Kisapostag (151/178/112), felügyelõ: Fülöp Mihályné

Leányegyház: Rácalmás (41/27/12), gondnok: Hullmann Sándorné
Szórvány: Adony (25/-/-), Baracs (42/5/2), Kulcs (29/-/-),

Nagyvenyim (46/7/-), Perkáta (34/6/2)
Jelenleg a dunaújvárosi lelkész gondozza a dunaföldvári gyülekezetet és annak
szórványait, Elõszállást és Bölcskét.

5. Hartai Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE*

A mai Harta elsõ lakói és gyülekezetünk elsõ tagjai német telepesek voltak. Levéltári ada-
tok alapján tudjuk, hogy 1723-ban 25 család, a következõ évben újabb családok, majd 1725-
ben ismét 21 család érkezett az itt lévõkhöz. Ebben az idõben ez a vidék Ráday Pálé volt,
aki a Rákóczi-féle szabadságharc bukása után visszavonult az aktívabb politikai élettõl,
de ezután is országgyûlési képviselõ volt, ebben a tisztségében elsõsorban a protestáns
egyházakat védelmezte.

Ráday nemcsak azért hívott protestáns telepeseket, hogy a török idõk után elavult bir-
tokát szorgalmas munkával megmûveljék, hanem buzgó református ember lévén, nem
akart birtokán vallási villongást a protestánsok és a római katolikusok között. Így történt,
hogy a mai Harta elsõ telepesei kivétel nélkül protestánsok voltak, jó háromnegyed rész-
ben evangélikusok, s alig negyedrészben reformátusok. Ráday személye tette lehetõvé,
hogy a kalocsai érsek birtokának szomszédságában az itt lakó protestánsok vallásukat
viszonylag szabadon gyakorolhatták.

A valószínûleg a mai Délnyugat-Németország, Rajna-Pfalz vidékérõl származó né-
metekkel együtt érkezhettek a hitük miatt elõbb oda menekült és egy darabig ott élt francia
hugenotta leszármazottak is. Erre utalnak a francia eredetû családnevek, mint Arrasz
(ma is létezõ francia város), Enisz, Wiandt stb. Anyakönyveink tanúsága szerint azon-
ban az elsõ német telepesek mellett már az elsõ évtizedben magyar és szlovák családok is
telepedtek le Hartán.

A letelepedéssel szinte egy idõben kezdõdik a gyülekezet megszervezõdése is. A föl-
desúr egy 1724. június 9-én kelt szerzõdésben megengedi az evangélikusoknak, hogy
„imaházat építsenek és egy vallásuk szerinti prédikátort meghívjanak és felfogadja-
nak”. Ez meg is történt. Nagy volt a gyülekezet öröme, amikor felépült a vályogból készült
imaház, a gyülekezet elsõ istentiszteleti helye.

A gyülekezet élve az engedéllyel még 1724-ben lelkészt hív meg. A gyülekezet elsõ lel-
késze Szalay Sámuel volt az 1724–25-ös években. Kétévi itteni szolgálat után miért ment
el és hová, azt nem tudjuk. Õt a Németországban született Gaub Mátyás (más források
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szerint Gaupp Jakab Frigyes) követte, aki 1726-tól 1730-ig szolgált a gyülekezetben.
Utána a Tolna megyei Varsádra ment lelkésznek. Az õ idejükbõl nem maradtak anya-
könyveink. Valószínûleg valamelyik tûzvész alkalmával pusztulhattak el.

Az elsõ telepeseket állandóan újabbak követték. A török idõk után elvadult táj megmû-
velése mindig több munkáskezet kívánt. A második évtizedtõl kezdve már egyre több írá-
sos adatunk van. A gyülekezet harmadikként ismert lelkésze, Tieftrunk Konrád Lipót
Varsádról jött ide. Érkezésének pontos napját nem tudjuk. A jelenleg meglévõ legrégebbi
anyakönyv alapján 1733-tól szolgálhatott itt. Ugyanis õ kezdte vezetni 1733. október 8-
tól a jelenleg meglévõ legrégebbi gyülekezeti anyakönyvet. A legrégebbi anyakönyvek ér-
dekessége, hogy kereszteléskor bejegyezték az apa és a gyermek nevét, a keresztszülõk ne-
veit, de az újszülött édesanyjának nevét nem. Tieftrunk körülbelül 19 évig szolgált itt, azu-
tán önként lemondott lelkészi állásáról és Sopronba költözött. Az õ idejében kezdett
tanítani, 1738 körül, az elsõ ismert nevû tanító: Gunszt János Jakab. Ebben az idõszakban
telepítette le Hartán Ráday Pál özvegye, Kajali Klára a felvidéki szlovák ajkú
evangélikusokat.

1752 és 1775 között Quirsfeld Dániel volt a lelkész. Ekkor készült vályogból és fából a
második imaház. Kedvezõ idõjárás mellett 10 hét alatt annyira felépült, hogy bár belül
még nem volt készen, 1759-ben a Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnapon megtart-
hatták benne az elsõ istentiszteletet. Az új imaház méreteirõl ezt jegyezte fel a lelkész: „A
falak magasságát a régi imaház mérete szerint 9 lábra (kb. 2,85 méter) építették. A falak
vastagsága 3 láb (0,95 m), a hossza belméretében 60 láb (kb. 19 m), a szélessége belülrõl 24
láb (7,60 m).”

Quirsfeldet veje, Weiss János Frigyes követte, aki 1775 és 1784 között volt a gyülekezet
lelkésze. Fabricius János 1784. április 24-én jött Hartára. Gömör vármegyében született,
s az aszódi gimnázium rektorságát cserélte fel a hartai lelkészi állással. Az õ idejében nö-
vekedett a családok száma, a gyülekezet számára kicsinek bizonyult az imaház. A Duna
áradásainak kitett községben a vályogból készült imaház a víz miatt úgyis állandó ve-
szélynek volt kitéve, ezért szilárd építõanyagból készült nagyobb templomot akart építe-
ni a gyülekezet. Abban az idõben a Földváry család (melynek tagjai között alispánok, fõ-
ispánok, földbirtokosok voltak) minden évben összegyülekezett Dunavecsén, ahol kö-
zös családi ügyeiket beszélték meg. A hartai evangélikusok 1788-ban a családi gyûlésre
benyújtották kérvényüket: szeretnének egy idõálló, szilárd falazatú templomot építeni,
és kérik a Földváry családot, hogy engedje át templomépítés céljára a család
tulajdonában lévõ dunatetétleni határban romokban heverõ Árpád-kori templom
falanyagát, illetve köveit. Az engedélyt elnyerve nagy buzgalommal kezdtek hozzá
tervük megvalósításához. 1791-ben kezdõdött a munka. Önkéntes adományokból,
rendkívüli adókivetésbõl és segélyekbõl épült meg a most is álló templom. Hétévi kemény
munka kellett a felépítéséhez. A templom fõbejárata fölött márványtáblán latin nyelven a
következõ szöveg olvasható: „II. Ferenc apostoli király uralkodása idején ezt a templomot
a szent Istennek emelte az Ágostai Hitvallású hartai Gyülekezet MDCCXCII.” 1798.
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október 11-én, a Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnapon (tehát az egyházi
esztendõnek ugyanazon a vasárnapján, amikor az elõzõ imaházat is használatba
vették) szentelte fel a templomot Hamaliar Márton szuperintendens.

A templom alapterülete a második imaháznak csaknem kétszerese, magassága viszont
többszöröse. A templom hossza 30,72 méter, szélessége 13,44 m, külsõ falmagassága
11,52 m, a torony magassága az alaptól a csúcsig 42,2 méter. A templom jelenlegi három
harangja közül a legrégebbi a legkisebb, d hangú, súlya 166 kg.

A templomépítéssel egy idõben, 1795-ben épült egy lelkészlakás is a templomtól nyu-
gatra, vagyis ott, ahol ma is áll a parókia.

1813-ban iktatták be Cancriny Károlyt, aki 1825-ben tûzvész után hunyt el. „Miután a
gyülekezet 6 hónapig lelkipásztor nélkül lett volna, meghívatott új lelkipásztora, t. Knarr
János. Õ alatta épült 1836-ban a helybéli iskola.” A két tanterem között egy segédtanítói
lakás épült. Késõbb ezt is átalakították tanteremmé, s ez az épület három tantermével még
ma is iskola céljait szolgálja.

A 19. század elején az iskolás gyermekek száma egyre gyarapodott. A tanítók egyedül
már nem gyõzték a tanítást, segédtanítót kellett felfogadniuk, akiket eleinte maguk a taní-
tók fizettek. Ilyen segédtanító volt 1815 táján Trencsényi István helybeli chirurgus. Azu-
tán olyan szegény napszámosokat is felfogadtak segédtanítónak, akik írni és olvasni
tudtak, pl. Heft Mihályt, Róth Miklóst és másokat. Késõbb Tolna megyébõl hoztak
algimnáziumba járt praeceptorokat, míg végre 1856-ban megszervezte a gyülekezet a
második rendes tanítói állást. Linde Ferencet Bekk Henrik követte 1851-tõl 1904-ig, s vele
egy idõben tanított Lágler János, akit 3 évi segédtanítóskodás után 1856-ban választottak
meg rendes tanítónak, azzal a kötelezettséggel, hogy Bekk Henrik kartársával együtt he-
tenként felváltva fogják az istentiszteleteken és temetéseken a kántori teendõket
elvégezni. Minthogy eredetileg egyikük sem járt tanítóképzõbe, ezért a törvény értelmében
pótlólag kellett két esztendeig Kalocsán és Nagykõrösön tanulniuk.

1844. július 21-én Gallé Andor személyében elõször került hartai származású lelkész
a gyülekezet élére. 1811. július 23-án született iparos szülõk gyermekeként. Wálka János
fõesperes iktatta be hivatalába, melyet 50 éven át viselt, 1894. szeptember 16-án bekövet-
kezett haláláig.

A templom 100 éves jubileumának megünneplésére a gyülekezet a templom nagyará-
nyú renoválásával készült. Ekkor építették a nyugati oldalon a szélfogó elõteret, s ekkor
készült a fõ- és oldalbejáratnál a kétszárnyú lengõajtó. Az oltárt Arrasz János gyülekezeti
tag a saját költségén átalakíttatta. A korhadásnak indult régi fakorlátot öntöttvas korlát-
tal cserélték ki, ezen ma is olvasható az 1892-es évszám. Ekkor került az oltártérbe a mai
vörösmárvány keresztelõmedence is.

A 83 éves korában elhunyt és addig szolgált Gallé Andor helyére fiát, Gallé Istvánt vá-
lasztották meg lelkésznek 1895. március 17-én. Apa és fia közel 85 éven át voltak a gyüle-
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kezet lelkészei. Ha ehhez még hozzáadjuk a fiú segédlelkészként itt töltött éveit, akkor ez
azt jelenti, hogy ketten együtt 92 éven át szolgáltak szülõfalujukban.

A templom orgonája rossz állapotban lehetett. 1911-ben a közgyûlés erre a célra há-
romévi rendkívüli adó kivetését szavazza meg. Még ebben az évben, november 20-án az
új orgonát Sugár Viktor orgonamûvész bemutatja és átadja rendeltetésének.

Az elsõ világháborúban elrekvirált harangok pótlására 1922-ben 450 000 koronáért
elkészült a 660 kg-os fisz hangú és a 280 kg-os h hangú harang. Az elõbbi felirata német és
magyar nyelven: „Dicsérjétek az Istent! Önkéntes adományokból öntette a hartai ág. h.
ev. egyház 1922.”

Gallé István 1929-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulása után különbözõ okok miatt
elhúzódott a lelkészválasztás. 1931. április 26-tól Polster (1934-tõl Palotay) Gyula József
volt a gyülekezet lelkésze, Budapesten 1963. október hó 2-án váratlanul bekövetkezett
haláláig.

1964-tõl Sárkány Tibor lett a gyülekezet lelkésze. Miután 1985-ben Miskolcra válasz-
tották meg lelkésznek és esperesnek, Szabó Vilmos Béla került Hartára. Õ tíz éven keresz-
tül szolgált itt. 1995-ben Paksra választották meg lelkésznek. Azóta Halasi László tölti be
a lelkészi hivatalt.

A gyülekezet sematikus történetébõl is látható, hogy az igény a fejlõdésre és épülésre az
egyházközség életében fontos szerepet játszott.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENLEGI HELYZETE

Néhány szót a legújabb kori eseményekrõl. Sárkány Tibor lelkész úr szolgálata alatt épült
a jelenlegi gyülekezeti ház és parókia, a toronysisakot is õ újíttatta fel a gyülekezet meg-
alakulásának 250. évfordulójára. Szabó Vilmos Béla lelkész úr idején pedig az egész
templomot új külsõ vakolattal látták el, és a templom jelenlegi környezetének kialakítása
is akkor történt. 1997-ben a templom tetõzete új héjalást (cserép) kapott, kívül és belül a
tornyot csúcsától az alapzatáig renováltuk. Az oltártér vörösgránit burkolatot kapott.
1998-ban ünnepeltük a gyülekezet fennállásának 275. és a templom 200 éves évforduló-
ját. Ennek tiszteletére még az ezt követõ években napjainkig elkészült az orgona teljes ge-
nerálozása és a toronyóra teljes felújítása, valamint új fali karokkal látták el a templom
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belsõ homlokzatát. Emellett elvégeztük az imaterem és a lelkészlakás gázbeszerelését,
illetve a szennyvíz csatornázását.

Gyülekezetünk fejlõdésében nagy hangsúlyt helyezünk a középkorosztály egyházi
életbe történõ bevonására. Fontos célként és feladatként tartjuk számon, hogy maga az
egész család legyen bevonva a gyülekezeti élet körforgásába, a családlátogatásoknál is
ez az egyik fõ motiváció. Döntõ szempont (egyben kialakítani nagyon nehéz), hogy az em-
berekben a lelki igény Istenre, önmagukra, egymás iránt valóban evangéliumi legyen. A
jelenben a hívek seregével tömött templomot szeretnénk. Ez csak akkor lehetséges, ha a
régi beidegzõdést az emberekben sikerül feloldani fiatalban, közép- és idõs korosztálynál
egyaránt. Mózes azt mondta: „add tovább a fiaidnak, amit tõlem hallottál!”. Ma ez a csa-
ládoknál nem mûködik! Ezt szeretnénk a jelenben megváltoztatni, hogy az emberek belsõ
sötétségbõl, butaságból, szekularizációból felébredjenek, hogy végre komolyan vegyék
a Törvény és Evangélium kontinuitását és az üdvösséget. Módszer: egy van, a
beszélgetés, a személyes; szülõ–fia, pedagógus–gyerek, felnõtt–felnõtt, a lelkész mind-
egyikkel. Tehát a nevelés! Ez a legfontosabb a jelenünkben, mely a jövõt is meghatározza.

TERVEINK

Jövõnkrõl néhány gondolat: épületeink jelenleg – Istennek hála – jó állapotban vannak,
de kisebb munkák nem kerülhetõk el. Gondolok itt az imaterem új cserepezésére, mely pár
éven belül elkerülhetetlen lesz, mivel a cserép porlad. Ugyancsak az imateremben a jelen-
legi födémet szeretnénk lambériaburkolattal és új világítótestekkel ellátni. Még az idén
megvalósul a templom díszkivilágításának teljes rekonstrukciója, mely a helyi önkor-
mányzattal együttmûködve készül.

Halasi László
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 6326 Harta, Templom u. 48. Tel.: (78) 407 062
Istentiszteleti hely: Harta, Templom u. 50.

Kalocsa, Hunyadi u. 22. (református templom)
Dunapataj, Béke tér 15. (református imaház)
Dunatetétlen, Hunyadi u. 11.

Lelkész: Halasi László
Felügyelõ: Eichammer János
Lélekszám: 1680/1726/974

    * Emlékkönyv 1792–1992. A kecskeméti evangélikus gyülekezet története. Szerkesztette Kis János és dr. Szilágyi
Tibor, Kecskemét, 1992.
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Anyaegyház: Harta (1277/1600/900)
Szórvány: Bátya (14/-/-), Drágszél ( 2/-/-), Dunapataj (74/25/14),

Dunaszentbenedek (4/-/-), Dunatetétlen (39/32/20),
Dusnok (2/-/-), Fajsz (2/-/-), Foktõ (6/-/-), Géderlak (6/-/-),
Hajós (9/-/-), Homokmégy (5/-/-), Kalocsa (200/65/38),
Miske (10/4/2), Ordas (4/-/-), Öregcsertõ (11/-/-),
Szakmár (10/-/-), Uszód (4/-/-), Újtelek (1/-/-)

6. Kecskeméti Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG MÚLTJA*

A gyülekezet megalakulása Kecskeméten a 16. század elsõ harmadára nyúlik vissza. 1525-
ben Budáról jött reformátorok a város lakosságát megnyerték Luther Márton tanainak. A
város lakosságának nagy része az „új” vallás követõje lett.

Az 1567-ben, Debrecenben tartott zsinat után a Tiszán innen és túl lévõ egyházközsé-
gek az akkor magyar hitnek nevezett kálvini irányt fogadták el. Ez a tény több mint 200
évig lehetetlenné tette a városban az evangélikus egyházépítési próbálkozásokat. 1792-
ben kaptak engedélyt a város tanácsától, hogy a közel 200 lelket számláló kis közösség
prédikátort és tanítót hozasson. „…ami eránt mivel az igenessen az Isten ditsõsségének
terjesztését veszi czéllul, a magisztrátus ellenzést nem támaszt...”

Telket vettek, egyszerû imaházat építettek, torony és harang nélkül. Ezen a területen
építettek lelkészlakást, iskolatermet, majd tanítói lakást is. Elsõ lelkészük Wenich
György, tanítójuk Wenich Sámuel volt. Megindult az egyházi élet és mûködött az iskola.
1792-tõl maradtak fenn az anyakönyvek is. Késõbb itt tanulta meg az írás és olvasás tudo-
mányát Petrovics (Petõfi) Sándor is 1828–1831 között. Szigorú tanítómestere
S c h i f f e n d e c k e r
(Hajósi) Dániel volt. Ezt az iskolai könyv és a templom melletti épületen márványtábla
örökíti meg.

Templomépítésre csak a 19. század második felétõl gondolhattak, amikor már lélek-
számban is, anyagilag is erõsödött a kis gyülekezet. Az akkor már 500 fõt számláló kö-
zösség elhatározta az építést (1857. április 12.). Elhatározásuk az volt, hogy hitükhöz is
méltó, de a városnak is maradandó szépségû templomot kell építeni. A kor neves építé-
szét, Ybl Miklóst kérték fel a tervek elkészítésére.

A megvalósítás 1862. május 6-án alapkõletétellel kezdõdött, s a következõ évben, 1863.
november 1-jén templomszenteléssel adták át szolgálatba. Nehéz gazdasági idõkben
sok áldozattal készült el, nem mindig az eredeti tervek alapján ez a romantikus stílusban

Kecskeméti egyházközség



74

tervezett épület, amely 34 m hosszú, 23 m széles és 34 m magas, görögkereszt alaprajzú.
Az oltárfelépítményt néhány év múlva készítették, Angster neobarokk orgonáját 1928.
május 17-tõl használja a gyülekezet. (2 manuál, 27 regiszter, pneumatikus rendszerû.)

A gyülekezet 1911-ben egy evangélikus bérház építését is elkezdte. Mende Valér tervei
alapján készült el az épület 1913-ban, megteremtve ezzel a lelkészlakás és a gyülekezeti
terem lehetõségét. Az épület bérlakásaiból származó bevétel a kis létszámú, szórványok-
kal rendelkezõ gyülekezet anyagi lehetõségeit is biztosította. A városban csak Luther-
palota néven ismert épületet államosították, s ma is csak részben kerülhetett vissza az
egyházhoz.

Ebben az idõben építettek a templom elé egy bazársort, ami „elrejtette” a szép temp-
lomépületet. 1984-ben az LVSZ gyûlésére készülve került kibontásra a templom, s azóta
látható dísze a fõtérnek.

Nagy és szolgálatukban hûséges lelkészek fémjelzik a gyülekezet múltját. Neveik áll-
janak itt, mert nélkülük nem beszélhetnénk a jelenrõl s a jövõrõl sem: Wenich György
(1792–1796), Hajnal János (1796–1847), Torkos Károly (1843–1847 között Hajnal János
betegsége alatt helyettes lelkész, 1847–1850 között parókus), Czékus István (1850–1855),
Torkos István (1856–1963), Margócsy József (1864–1866), Laukó Károly (1866–1906),
Sárkány Béla (1907–1948), Friedrich Lajos (1948–1953), Veöreös Imre (1953–1958), Gö-
rög Tibor (1959–1972), Tóth-Szöllõs Mihály (1972–1988) és Kis János 1988-tól. Közülük
Sárkány Béla (1911-tõl), Görög Tibor (1967-tõl) és Tóth-Szöllõs Mihály (1973-tól) az egy-
házmegye fõesperesi, illetve esperesi tisztét is betöltötte.

A gyülekezet felügyelõinek tevékenységét a gyülekezet 200 éves évfordulóján megje-
lentetett Emlékkönyvben örökítettük meg.

JELENÜNK

Ezt az idõt itteni szolgálatom kezdetétõl számolom (1988). A gyülekezet kialakított és mû-
ködõ lelki vezetését vettem át. Az anyagyülekezet mellett a szórványokban is havi rend-
szerességgel tartom az istentiszteleti alkalmakat: Nagykõrös, Kerekegyháza, Helvécia,
Orgovány, Kiskunfélegyháza. Sajnos az eltelt idõszakban Lajosmizse és Tiszakécske el-
néptelenedett, költözés és temetés miatt. Kecskemét gyülekezete közel 500 evangélikus
családdal számol, a szórványokban a tagok száma 100 alatt van. Gondozásuk, pászto-
rolásuk napi feladat.

Amit az elmúlt 13 évben sikerült megvalósítanunk az egyház anyagi életében: e mun-
kák mind a gyülekezet lelki építését célozták. A templom belsõ renoválását végeztük el
elõször. Teljes tetõcserépcserével, a szükséges bádogozási munkák elvégzése után. Így a
templom beázásainak gondját megoldottuk. Több próbálkozás után sikerült a fûtést is
megoldani a mûemlék épületben, mert idõközben kicsinek bizonyult a Tanácsterem, amit
telente istentiszteleti helynek használtunk.
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Kétszáz évig nem volt harangja a gyülekezetnek. Az orgona teljes renoválásával
együtt új harangért adhattunk hálát. Az orgona felújításának költségeihez
nagymértékben hozzájárult testvérgyülekezetünk Rüsselsheimbõl. Gyülekezetünk
tanuló ifjúsága pedig nyári vakációjából 1-2 hetet fölajánlott, hogy mint segédmunkások
az orgonaépítés gyakran nehéz fizikai munkálataiban segédkeznek. Az orgonaépítés
egész nyáron folyt, de ez idõ alatt végig rendelkezésre álltak megfelelõ számban a szor-
galmas munkájukkal. Presbitériumi jegyzõkönyvünkben név szerint is
megemlékeztünk áldozatos, segítõkész tevékenységükrõl.

Visszaigényeltük az egyház épületét, a Luther-palotát, amit elõször visszakaptunk,
majd újra elvettek tõlünk. Évek küzdelme után részben került vissza az egyház tulajdoná-
ba. Ez a kis gyülekezet lehetõségeit is bõvítette. Tanácsterem és szolgálati lakás felújítása
következett.

Ifjúságunk és gyülekezetünk számára Tõserdõn egy gyülekezeti ház kialakítását vé-
geztük el. Tõserdei kis házunkba nyaranta korcsoportonként 1-1 hetes nyaralásra visz-
szük tanuló ifjúságunkat, hogy hitbelileg is erõsödjenek, pihenjenek, vidáman töltsék el
a néhány napot, hogy kipihenjék a tanév fáradalmait, és szép emlékekkel gazdagodva
kezdjék majd el a következõ tanévet. De volt már itt LMK-ülés is, Tõs-Pünkösd címen pedig
a gyülekezet tagjaival töltünk itt el egy kellemes délutánt.

A Luther-ház üzemeltetése új kihívást jelentett. Az épületben idõsek napközi otthonát
alakítottunk ki. A mûködtetés nem könnyû feladatát végezzük, nagy az igény erre a szol-
gálatra a gyülekezetben és a kívülállók között is.

Az elmúlt évben Helvécián a régi imaház átalakítását végeztük el. Egy lakás és egy
imaterem kialakítása történt meg.

Tudom, hogy e vázlatszerû felsorolás csak a látható dolgokról adhat valamilyen képet.
A gyülekezet életének nem hiteles megjelenítõje. Öröm az, hogy az istentiszteleteken részt
vevõk száma nõ. Egyre többen kérik az egyház kazuális szolgálatát. Feladatként és kihí-
vásként éljük meg a református gimnáziumban tanuló evangélikus gyerekek hitoktatá-
sának végzését és a gyülekezetben folyó ifjúsági munka folytatását. Táborokkal és új for-
mákkal kell próbálkoznunk. A látogatás és személyes gondoskodás a kis gyülekezet
megtartó ereje.

JÖVÕNK

A jövõnk Isten kezében van. Terveink azonban vannak. A legfontosabbak és a sürgetõek:
Ebben az évben kaptuk vissza a templom melletti épületet, lelkészi hivatal és hittanter-
mek céljára. Most még bizonytalan, hogy felújítani vagy bontani kell.

Templomunk külsõ renoválását erre az évre tervezzük. Gerendamegerõsítés, bádogo-
zás, részbeni szigetelések, vakolatjavítás és festés az elvégzendõ feladatok. Rendelke-
zünk a Mûemléki Felügyelõség engedélyével és a komplett tervanyaggal. E beruházás 25
millió forint nagyságrendû.
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Nagykõrös romos imahelyisége is megoldásra vár. Tulajdoni problémák miatt ez csak
késõbbi teendõ.

Nagy és dédelgetett vágya a gyülekezetnek egy idõsek otthona kialakítása. Jelenleg
nem látjuk a megfelelõ hátteret e munka elvégzésére sem lelki, sem anyagi tekintetben. A
diakóniai szolgálat területén házigondozás formájában látunk új lehetõségeket.

A gyülekezeti szolgálat, a meglévõ épületek mûködtetése napi feladatot jelent a lel-
késznek, az alkalmazottaknak, a presbitériumnak.

Kis János
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3. Tel.: (76) 323 506
Istentiszteleti hely: Kecskemét, Arany János u. 1.

Helvécia, Kiskõrösi u. 8. (imaterem),
Kerekegyháza, Szent István tér 13. (református imaterem),
Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. (református imaterem),
Nagykõrös, Tomori u. 3. (imaterem),
Orgovány, Molnár Gergely u. 3. (református imaterem)

Lelkész: Kis János
Felügyelõ: Szigeti László
Lélekszám: 1939/634/377
Testvérgyülekezet: Rüsselsheim (Németország), Hyvinkää (Finnország)

Anyaegyház: Kecskemét (1384/579/335)
Szórvány: Ágasegyháza (4/-/-), Ballószög (18/-/-), Bugac (8/-/-),

Bugacpusztaháza (1/-/-), Felsõlajos (1/-/-), Fülöpháza (17/-/-),
Fülöpjakab (0/-/-), Gátér (2/-/-), Helvécia (63/15/13),
Jakabszállás (15/-/-), Kerekegyháza (32/12/10),
Kiskunfélegyháza (104/9/4), Kocsér (11/-/-), Kunszállás (2/-/-),
Ladánybene (6/-/-), Lajosmizse (30/-/-), Lakitelek (15/-/-),
Nagykõrös (114/8/6), Nyárlõrinc (7/-/-), Orgovány (29/10/8),
Pálmonostora (1/-/-), Petõfiszállás (3/-/-), Szentkirály (7/-/-),
Tiszaalpár (23/-/-), Tiszakécske (24/1/1), Városföld (18/-/-)

Idõsek Napközi Otthona
6000 Kecskemét, Szabadság tér 3. Tel.: (76) 413 371
Igazgató: Kis János lelkész
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7. Kiskõrösi Evangélikus Egyházközség
2001. május 19–20-án – a város történetében elõször – nagyszabású ünnepségsorozat ke-
retében ünnepeltük városunk és gyülekezetünk születésnapját. Nem volt kerek évfordu-
lónk, az ötlet inkább abból az igénybõl adódott, hogy városunkban minél több ünnepünk
legyen, olyanok, amelyek csak a mieink, s amelyek közösségi belsõ kapcsolatainkat erõ-
sítik. Az ötlet tõlünk indult, s partnerre találtunk a város vezetésében. Komoly (pl. kiállí-
tások, koncertek, várostörténeti vetélkedõ) és vidám (rétesfesztivál, duatlon- és
triatlonverseny, városnézés a templomtoronyból stb.) programok széles választéka tették
emlékezetessé ezt a két napot. A szervezésben aktív szerepet vállalt gyülekezetünk, cser-
készeink és a Kiskõrösi Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KKIE) is.

Mindez jól mutatja: Kiskõrös a maga 15 600 lakosával, 8 700 evangélikusával az a vá-
ros, ahol súlya van az evangélikusságnak, és amely még eléggé áttekinthetõ és összefog-
ható mint város és mint gyülekezet is.

A KEZDETRÕL

Mint majd minden volt hódoltsági település, úgy mi is elmondhatjuk magunkról: már az
Árpád-korban létezett egy KEURUS, KEWRES nevû falu, amely természetesen a török
dúlás következtében megszûnt létezni.

S ugyanúgy mi is elmondhatjuk magunkról, hogy a jelenlegi város a török kiûzése után
alakulhatott újjá.

Kiskõröst és környékét a török kiûzésében nagy vitézséget tanúsító felsõvattai Wattay
család kapta meg. A családnak volt egy losonci és katolikus vallású ága, s egy pomázi, hit-
hû evangélikus ága. A családi osztozkodásban a pomázi lakhelyû és evangélikus
Wattay János és Wattay István kapta Kiskõröst. Így õk írták alá Pesten, 1718. május 19-én
a telepítõ levelet. Ebben lehetõvé tették, hogy az akkori Felvidék vármegyéibõl – Árva, Hont,
Gömör, Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Sáros, Turóc és Zemplén vármegyékbõl –
összesen mintegy hétszáz, evangélikus vallású, szlovák földmûves letelepedjék. A
Wattayak templomot és iskolát is építettek a betelepülõknek. 1720-ban már lelkésze
(Bartholomeidesz Ádám), valamint tanítója (Szabadka György) is volt a kiskõrösieknek.
Anyakönyvezést 1720 októberétõl folytattak, 1723-ban már állt az elsõ templom, a mai
római katolikus templom helyén. Hiába volt azonban a Wattayak gondoskodása (ez a
történeti dokumentumok szerint egészen 1848-ig fennállt!), a vallási türelmetlenség kö-
vetkezményeitõl õk sem tudták mindig megvédeni a kiskõrösieket. Közel van Kalocsa, s
1730. május 22-én, pünkösd hétfõjén a kalocsai érsek katonái porig égették az elsõ temp-
lomot, a lelkészt és a tanítót pedig elûzték Kiskõrösrõl. Ezután következett az az 53 év,
ameddig nem volt temploma, iskolája, sem papja-tanítója a kõrösieknek. Lett viszont ka-
tolikus templomuk meg plébánosuk is, s kötelezték õket a katolikus keresztelõkre,
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esküvõkre. Õk ehelyett azonban inkább elszekereztek Dunaegyházára kereszteltetni.
Ezt tanúsítják a Dunaegyházi Evangélikus Egyházközség anyakönyvei is. S ez alatt az
53 év alatt a gyülekezet mind hitében, mind lélekszámában megerõsödött! Átélték Isten
megtartó szeretetét, s ebben eszközök voltak azok az írni-olvasni tudó mesteremberek,
akik titokban tartottak házi istentiszteleteket s tanították a gyermekeket. S eszköz volt a
Tranoscius-énekeskönyv a maga énekeivel, imádságaival és bibliai szövegeivel! S ez az
53 év példa a mai lelkészek számára is: nem az õ személyük az egyedüli biztosítéka egy
gyülekezet életének, élni akarásának!

S aztán jött II. József császár s a türelmi rendelet (1781). 1783-tól van újra lelkész Kiskõ-
rösön. 1783 és 1790 között Jeszenszky János a gyülekezet lelkésze. Õt 1792-tõl 1809-ig
Klementisz János, 1810-tõl 1818-ig Leska István, 1819-tõl 1837-ig Martinyi Mihály, majd
1837-tõl Blázy Lajos követte. Az 1810-tõl tanítóként mûködõ Jeszenszky Józsefet 1821-
ben lelkésszé avatták, s 1836-ig magyar papként szolgált. Utána 1836 és 1843 között
Major József szolgált segédlelkészi minõségben magyar papként. 1845-ben második
parókusnak választották meg Sárkány Jánost, aki elõzõleg már segédlelkészként szol-
gált. Blázy Lajost az elsõ parókusi állásban 1871-ben II. Blázy Lajos követte 1912-ig, majd
1913-tól 1928-ig III. Blázy Lajos. 1928-ban rövid ideig Bezzegh Sámuel töltötte be ezt az
állást, majd 1929 és 1937 között Hulvej (Rõzse) István, 1938 és 1942 között Kiss György,
1943-tól negyven éven át Ponicsán Imre, 1984-tõl pedig Lupták György. A második
parókusi állást betöltõk: Sárkány János (1845–1863), Kemény János (1863–1903), Koren
Márton (1903–1930), Dedinszky Gyula (1930–1942), dr. Murányi György (1942–1974),
Nagybocskai Vilmos (1974–1988), Szabó Vilmos (1988–1999) és Kecskeméti Pál (2002-
tõl). Az utóbbi nyolcvan évben szinte folyamatosan szolgáltak itt segédlelkészek, az
utolsó 15 évben pedig másodlelkészek is.

1783-tól 98-ig sok nehézséggel felépítették a jelenlegi templomot. Az építési nehézsé-
gek oka az volt, hogy egy mocsarat jelöltek ki templomhelynek, így pl. építés közben ledõlt
a torony. Templomunkat 1798-ban szentelte föl Hamaliar Márton szuperintendens.

A templomot fennállása során kétszer is átépítették. Az átépítések oka mindkét alka-
lommal a tatarozás és a bõvítés volt. Jelenlegi formáját 1913–14-ben nyerte el templomunk.
Ezzel el is veszítette mûemlék jellegét, mivel akkor a régi építészeti jegyeket mind meg-
szüntették, s a régi templomot neogót stílusjegyeket hordozó templommá építették át.

Orgonánk 1943-ban épült.
Anyakönyveink 1720. október és 1730. május között, valamint 1783-tól napjainkig hi-

ánytalanul megvannak.
Nagy becsben tartjuk a keresztelési anyakönyvek IV. kötetét, ugyanis ebben található

a latin nyelvû bejegyzés Petõfi Sándor keresztelésérõl.

A JELENRÕL
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Nézzük elõször a számokat: 8700 a megkeresztelt evangélikusok száma Kiskõrösön. Je-
lenleg öt lelkész szolgál a gyülekezetben, Farkas Sándor és Farkasné Kõrösi Krisztina se-
gédlelkészek, Kecskeméti Pál parókus lelkész, Luptákné Hanvay Mária másodlelkész és
Lupták György igazgató lelkész. A lelkészek mellett népes a munkatársi gárda: három
házi-beteggondozó nõvér, kilenc hitoktató, négy kántor, valamint egy irodavezetõ, egy
egyházfi és két gondnok tartozik a munkatársi közösséghez.

Egész éven át mindennap van egy istentisztelet, valamint vasárnaponként 7-8 az is-
tentiszteletek száma. A templomba járás aránya Kiskõrösön 8–10% körüli, egy vasárnap
összesen 800–900 emberhez tudunk szólni.

Házi bibliaórákat tartunk több helyen is, s természetesen vannak gyülekezeti bibliaórá-
ink is.

Több mint 80 éves múltra tekint vissza gyülekezeti énekkarunk, amely ma is mintegy 40
taggal mûködik Isten dicsõségére.

Közösségépítõ alkalmaink: fõként a téli idõszakban sok teaestét tartunk. Ezek igen nép-
szerûek és látogatottak. Külön közösségépítõ alkalmakat tartunk munkatársainknak és
hitoktatóinknak.

Presbitériumunk 30 tagú. Az elmúlt év tisztújítását elõnyünkre tudtuk fordítani: csök-
kenthettük a létszámot, jelentõsen fiatalíthattunk, mintegy 50% a nõk aránya, az új pres-
biterek aránya 65%. Elõször sikerült vállalkozókat is bevonnunk munkánkba. Gyüleke-
zetünkben képviselõtestület is mûködik.

Hitoktatást két általános iskolában, egy hatosztályos gimnáziumban, valamint egy
szakmunkásképzõ középiskolában végzünk. Közel 600 gyermeket tanítunk. Csoportja-
ink száma általában 44–46 körül mozog, heti hittanóráink száma 52–56 körül van (éven-
te van egy kis eltérés).

Egyházi iskolánk nincs. A volt iskolát ugyanis nyomtalanul eltüntette a kommunizmus
– még az épületet is. A kapott anyagi kárpótlás kevés volt egy új iskola építéséhez (11 mil-
lió forint), így az összeget beépítettük akkor épülõ szeretetotthonunkba.

Cserkészeink a 251. sz. Rákóczi Cserkészcsapat kötelékében, gyülekezetünk védõszár-
nyai alatt mûködnek. A városban ma is õk az egyetlen mûködõ gyermekszervezet.

KKIE – a Kiskõrösi Keresztyén Ifjúsági Egyesület tíz éve jött létre, öt éve bejegyzett egye-
sületként mûködik. Tagságát gyakorlatilag teljes egészében gyülekezetünk ifjúsága je-
lenti. Az egyesületi keretek új lehetõségeket nyitottak elõttünk az ifjúsági munkában: az
új ötletek (pl. Ten Sing), a jobb pályázati lehetõségek és a külföldi kapcsolatok terén is. A
KKIE tagja a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek, illetve azon keresztül a
EAY-nek és a WAY-nek (az európai és a világszövetségnek). A kormány ingyenes ingat-
lanjuttatási pályázata során az egyesület megkapta a helyi volt Hazafias Népfront
székházat, ahol keresztyén ifjúsági házat, klubot szeretnénk mûködtetni.

Intézményünk: a Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon. Tízévi építkezés után, 1998 óta
mûködik az otthon. Most vagyunk túl egy bõvítésen, így már 27 idõs embert tudunk gon-
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dozni. Az otthon nagy megelégedésünkre, a három, városunkban mûködõ hasonló intéz-
mény közül a legjobban mûködõ szociális intézmény rangját vívta ki magának!

Testvérgyülekezeteink és külföldi gyülekezeti kapcsolataink: Lappeenranta (Finnország);
Marosvásárhely; Eisenach (Türingia); Weilheim (Bajorország); CVJM Kreisverband Lip-
pe; Liptószentmiklós és Naszvad (Szlovákia).

Ökumenikus kapcsolataink: a helyi, kicsiny református gyülekezettel jó, a baptista gyü-
lekezettel a kapcsolatunk erõsen lelkészfüggõ (most éppen jó). Ugyanez mondható el a
helyi evangéliumi pünkösdi közösséggel folytatott kapcsolatunkról is. A második legna-
gyobb felekezet Kiskõrösön a római katolikus. Kapcsolatunk velük – köszönhetõen a két
énekkar spontán együttmûködésének – lassan javuló tendenciát mutat. Nincs kapcsola-
tunk az õskeresztyénekkel és az adventistákkal (nem is nagyon keressük…).

Társadalmi kapcsolataink: Kiskõrös város vezetése tudomásul veszi és természetesnek
tartja azt, hogy a városban egy jelentõs lélekszámú evangélikus gyülekezet él és tevékeny-
kedik. Baptista polgármesterünkkel kitûnõ a személyes és a hivatali kapcsolatunk, szá-
mítanak ránk, közös ügyeinket eddig gond nélkül meg tudtuk oldani. Országgyûlési
képviselõnk soltvadkerti presbiter is egyben (az MDF tagja), kapcsolatunk kitûnõ, segít-
ségünkre volt már több ízben is.

TERVEINKRÕL, ÁLMAINKRÓL

Többet ér egy gyertyát meggyújtani, mint panaszkodni, hogy sötét van! – talán a jelszavunk le-
hetne ez a közismert mondás.

Mint nagy gyülekezet, megszoktuk, hogy meglehetõsen magunkra vagyunk utalva.
Megszoktuk azt is, hogy a belsõ egyházi közvélemény úgy tekint ránk (és a többi ún. nagy
gyülekezetre is talán), mint ahol kolbászból van a kerítés, ahol hatalmasak a fizetések, ahol
alig van dolgunk (hiszen sokan vagyunk együtt), ill. ahol biztosan sok feszültség van a
lelkészek között (mert másutt is így van). Ezek között a sztereotípiák és elõítéletek között
végezzük munkánkat.

Mindezt azért írom, mert egyre erõsebb meggyõzõdésem, hogy a nagy gyülekezetek
számára kellene végre egy konferenciát rendezni, ahol megbeszélhetnénk sajátos gond-
jainkat és örömeinket. Eddig többeket próbáltam „megfertõzni” ezzel az ötlettel, mind ez
idáig sikertelenül…

Mert mi más egy nagy gyülekezetben? Több lelkész szolgál együtt. Ez nagyon jó iskolá-
ja az alázatnak, az egymásra figyelésnek! (Kicsit tréfásan: törvénybe lehetne iktatni, püs-
pök csak olyan lelkész lehetne, aki legalább 10 évet töltött egy többpapos gyülekezet-
ben!?)

Több és nagyobb épület: ennek is megvan az anyagi vonzata. Több fizetett munkatárs:
tessék megnézni a zárszámadást, mibe kerül ez a gyülekezetnek! Sok embert érünk el: mi-
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lyen nehéz a sokat meglátogatni, vagy szinte lehetetlen a közösségépítés! És még sorol-
hatnám…

Legfõbb célunk: többször elõkerült már, tehát ez a cél a közösségépítés. A tömegben kis
csoportokat létrehozni, ahol ismerik egymást és figyelnek egymásra. Ezt próbáljuk most
a házi bibliaórák hálózatának építésével.

Nem félni az új ötletek kipróbálásától! Gyülekezetünk mindig is nyitott volt az új ötle-
tekre, nemigen találkoztunk merev ellenállással. Folyamatosan keressük az új módsze-
reket, melyek segítségével az evangéliumot tudjuk minél eredményesebben közvetíteni.

Szeretnénk minél több országos rendezvényt felvállalni! Hamvába holt próbálkozá-
sunk volt ebben az évben újra egy országos kórustalálkozó megszervezése, nem rajtunk
bukott meg a kezdeményezés. Korábban is csináltuk már, s most sem fogjuk feladni.

Beruházások: úgy tûnik, az ez évben megkapott országos támogatásból, ill. saját erõbõl
jövõre fel tudjuk újítani templomi orgonánkat. 1995 óta készülünk erre a feladatra, de a Jó
Pásztor otthon építése elvitt akkor minden pénzt.

Az elõbbi ok miatt nem tudtunk odafigyelni templomunkra sem. Megérett egy tataro-
zásra. A tetõt már felújítottuk, a beázásokat megszüntettük. Most következne a folytatás
sok millió forintért (lásd fentebb, nagy épület – nagyobb költség). Imaházunkat az 50. év-
fordulóra kívülrõl szépen felújítottuk, ugyanezt tettük, de belsõ festés formájában 30 éves
erdõtelki imaházunkkal. Mindkét épületen folytatni kellene a megkezdett munkát.

Álmunk egy evangélikus általános iskola! Ahol 600 gyerek jár hittanra, ahol a pedagó-
gusok több mint fele evangélikus, lehetõséget kellene adni egy ilyen iskolának! Meg kel-
lene gondolni: érdemes-e egy olyan helyen evangélikus iskolát újra indítani, ahol idõköz-
ben megszûnt vagy lecsökkent az evangélikus háttér (pl. Miskolc)? Világért nem
szeretnék ezzel indulatokat kiváltani, de: nem kellene-e megadni a lehetõséget pl. ne-
künk, ahol szándékunk ugyan volt, de visszaszerezhetõ ingatlan hiányában lehetõsé-
günk sem volt egy iskola beindítására? Érdemesebb erõlködni ott, ahol nincs evangélikus
gyerek, ahol nincs evangélikus tanár? Nem volna jobb ehelyett valamiféle anyagi erõát-
csoportosítással megadni az esélyt ott, ahol minden egyéb feltétel adott – csak éppen
objektív okokból, az épület hiányzik?

Tudom, belsõ egyházi életünk, infrastruktúránk jelentõs átalakuláson megy át éppen.
Javaslom, hogy ebben a folyamatban kapjanak több figyelmet azok a gyülekezetek is, ame-
lyekrõl eddig az egyházi közvélemény úgy tudta, megállnak a lábukon. S történjék mind-
ez lelki és anyagi vonatkozásban is. Hiszen ahol pezsgõ élet van, ahol szinte hetente tör-
ténik valami figyelemre méltó, annak vannak infrastrukturális feltételei is.

18 éve élek Kiskõrösön. Voltam itt segédlelkész, majd rendes lelkész. Dolgoztam együtt
nálam idõsebbel, velem egykorúval, most éppen saját tanítványommal. Ez is megadatott.
Voltak kemény vitáim presbiterekkel, gondnokkal, más egyházak vezetõivel. Ért sok
öröm, átéltem sok kudarcot. De szeretek itt élni és szolgálni. S megtanultam: a közös szol-
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gálat, a múló évek alakítják, csiszolják az embert. Lassan elveszítjük érdességünket…,
könnyebben igazodunk másokhoz…, az Úristen formál bennünket!?

Ebben a folytonos átalakulásban szeretném, ha a gyülekezet, ahol élek és szolgálok,
mindig annyi figyelemben részesülne, amennyire szüksége van.

Lupták György
igazgató lelkész

Lelkészi hivatal: 6200 Kiskõrös, Luther tér 3. Tel.: (78) 311 724
Tel./Fax: (78) 413 693

Istentiszteleti hely: Kiskõrös, Martini u. 4. (templom)
Kiskõrös, Petõfi u. 2. (imaház)
Kiskõrös, Rákóczi F. u. 165. (Jó Pásztor otthon)
Kiskõrös-Erdõtelek, imaház
Kiskõrös-Alsócebe, volt iskola
Kiskõrös-Felsõcebe, volt iskola
Kiskõrös-Feketehalom, volt iskola
Tabdi, baptista imaház
Kecel, Általános Iskola és Mõvelõdési Központ

Lelkész: Lupták György igazgató lelkész
Kecskeméti Pál lelkész
Luptákné Hanvay Mária másodlelkész
Farkasné Kõrösi Krisztina segédlelkész
Farkas Sándor segédlelkész

Felügyelõ: Jarjabka János
Lélekszám: 7502/8800/2700
Testvérgyülekezet: Eisenach (Türingia), Lappeenranta (Finnország),

Liptószentmiklós (Szlovákia), Marosvásárhely (Erdély),
Naszvad (Szlovákia), Weilheim (Bajorország)

Anyaegyház: Kiskõrös (7119/8700/2620)
Szórvány: Császártöltés (23/-/-), Kecel (121/10/10), Tabdi (239/90/70)

Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon
6200 Kiskõrös, Rákóczi Ferenc u. 165. Tel.: (78) 412 313
Otthonlelkész: Lupták György
Otthonvezetõ: Moravcsik Ferencné
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8. Kiskunhalasi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Szórványból gyülekezet
A Kiskunhalason élõ evangélikusokat 1935-ig a soltvadkerti gyülekezet szórványaként
kezelték, lelki gondozásukról csak nagyon szerény módon gondoskodtak. Az itteni evan-
gélikusok, a város iskoláiban tanuló evangélikus diákok a református egyház rendezvé-
nyein vettek részt, református hitoktatásban részesültek, egyházi adót is nekik fizettek.

Sikter András soltvadkerti evangélikus lelkész felismerte, hogy a halasi gyülekezet
megszervezése indokolt, s kezdeményezte, hogy e szórvány gyülekezetet fiókegyházzá
szervezzék, s a belterületen élõ 211, tanyákon lakó 242 evangélikus lelki gondozását, a
mintegy 60 tanuló hitoktatását egy Soltvadkertre kiküldendõ segédlelkész lássa el. Az
1935. február 3-án tartott közgyûlés állást foglalt a fiókegyház létrehozása mellett. Annak
megszervezésére, megalapítására 1936. május 3-án került sor. Az alakuló közgyûlésen
megválasztották a tisztségviselõket, döntöttek, hogy gazdaságilag is elválnak a reformá-
tusoktól, s megkezdték önálló tevékenységüket „Kiskunhalasi Evangélikus Fiókegy-
ház” elnevezéssel. 1937 októberében nevezték ki segédlelkésznek Soltvadkertre Szende
Ernõt, kit onnan Halasra helyeztek ki, s átvette a lelkészi feladatokat. Ekkortól vezetnek
önállóan anyakönyvet.

Önálló egyházközséggé válás
Szende Ernõ nagy ambícióval végezte munkáját. A gyülekezet megerõsítése, a hitélet el-
mélyítése mellett a templomépítés tervét is kidolgozták. 1938-ban templomépítés céljára
gyûjtést szerveztek. Telket a város biztosított. A fiókegyház szervezeti és gazdasági meg-
erõsödése egyre inkább érlelte a gondolatokat, hogy a gyülekezet teljesen önállóvá váljon.
Hogy kérésüknek nyomatékot is adjanak, a közgyûlés 1941. december 7-én határozatban
is állást foglalt az önállóság mellett, vállalva a lelkész számára háromszobás lakás bizto-
sítását, egyházi iroda létesítését, a lelkész számára 1200 pengõs évi fizetést. Az egyház-
megye közgyûlése 1942. január 1-jével az önálló egyházközséggé válást jóváhagyta.
Gondozás céljából szórványként Kiskunhalashoz csatlakozott Jánoshalma, majd pedig
Kisszállás, Tompa és Kelebia evangélikussága. Az önálló egyházközség lelkésze továbbra
is Szende Ernõ maradt.

Szende Ernõt 1942 áprilisában tábori lelkészi szolgálatra hívták be, ezért meg kellett
válnia a gyülekezettõl. (A háború után máshol kapott lelkészi beosztást.) Ideiglenesen
Seben István soltvadkerti segédlelkész kapott megbízást a lelkészi feladatok ellátására,
majd 1942 júniusában ide helyezték Virágh Gyulát. Õ nehezen találta meg a hangot a hí-

 Kiskunhalasi egyházközség



84

vekkel, a vezetõséggel, ezért több tisztségviselõ le is mondott. A front közeledtével más
menekülõkkel együtt Virágh Gyula is elhagyta állomáshelyét.

A gondok, bajok ellenére is 1944-ig az önállóvá vált gyülekezet megerõsödött, szerve-
zetileg és anyagilag is stabilizálódott.

Újrakezdés a háború után, hitéleti és szervezeti stabilizálódás
A frontátvonulást követõen hosszabb ideig nem lehetett istentiszteletet tartani. Nem volt
lelkész, megfelelõ helyiség sem állt rendelkezésre. Virágh Gyula lelkész 1945 tavaszán
visszatért ugyan, de kapcsolatát a gyülekezettel nem sikerült rendezni, ezért 1945 októ-
berében eltávozott.

Az imaterem kérdése 1945 õszén megoldódott. A város tulajdonában lévõ Jósika utcai
épületben szerény bérleti díjért megfelelõ helyiséget sikerült biztosítani hitéleti célra. A
gyülekezet mintegy 12 000 pengõs vagyona – ebbõl 9 000 pengõ templom alap – fokozato-
san elértéktelenedett.

1945 októberében a felettes egyházi hatóság Bachát István volt katonalelkészt küldte
ki a halasi gyülekezethez a lelkészi feladatok elvégzésére. Véglegesítésére 1946. május
20-án került sor. Nagy ambícióval, szép tervekkel fogott a munkához. Megszervezte, be-
indította a hitoktatást. Bibliaórákat indított be, nõegyletet szervezett, lépéseket tett az ál-
lamsegély elnyeréséért, az eddigi missziós gyülekezetet teljesen önállóvá kívánta tenni.
Sikerült jó kapcsolatot kialakítani az egyházközösség tagjaival. Az imaházat
bebútorozták.

1946-ban újból felvetõdött a templomépítés ügye. A templom mellé paplakot és kán-
torlakást is terveztek.

1947-tõl folyamatosan nehezült az egyházközség helyzete, nemcsak gazdasági, de
hitéleti téren is: a fakultatív hitoktatás bevezetése ellen a presbitérium tiltakozott. Az adó-
zók száma is csökkent. 1947-ben csak 317 adózóra tudták a költségvetést tervezni.

1948-ban elkészült az építendõ templom terve. A püspökség 5000 Ft-tal támogatta az
elképzelést. Ezen túlmenõen parókia vagy imaház építése céljából még 20 000 forint ál-
lamsegély is érkezett 1949-ben. Lényegében ezen összegekbõl vették meg a Szilády Áron
utca 22. sz. épületet lelkészlakás és hivatal céljaira.

Az imatermet 1956 tavaszán átalakították és tatarozták. A megvásárolt lelkészlakást
és irodát 1958-ban korszerûsítették, majd 1960-ban átalakították, illetve tatarozták.

Jelentõs esemény volt a gyülekezet életében az, hogy 1957. március 16-án meglátogatta
a gyülekezetet a rehabilitált Ordass Lajos püspök.

Bachát Istvánnak a presbitériummal karöltve sikerült stabilizálni a gyülekezetet. A
hitéleti alkalmak száma nemcsak az anyaegyházban, de a szórványban is emelkedett. A
nehéz gazdasági viszonyok, ellenséges környezet, egyházellenesség dacára gazdasági-
lag is sikerült a fennmaradást, a mûködést biztosítani.
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1964 októberében Bachát Istvánt a Váci Evangélikus Egyházközség lelkészévé válasz-
totta, ezért november 1-jével, 19 évi itteni szolgálat után lemondta itteni állását.

Együtt a gyülekezettel a fennmaradásért
Bachát István eltávozása után Éltes Gyula szolgált rövid ideig helyettes lelkészként, majd
egy eredménytelen választást követõen Káldy Zoltán püspök élt lelkészküldési jogával,
s Jeszenszky Tibor volt ambrózfalvi lelkészt küldte ki szolgálattételre 1965. január 15-i
hatállyal. Beiktatására január 31-én került sor.

1964-ben 122 evangélikus család élt Kiskunhalason, de csak 45 fizetett egyházi adót.
1967-ben 382, 1970-ben 450, 1976-ban 384 evangélikus lakott a városban, a hitéletet 20–
25%-uk gyakorolta.

A halasi gyülekezethez tartozott a jánoshalmi fiókegyház, Pirtó, Fehértó, Kelebia, Kis-
szállás, Tompa, Balotaszállás, Zsana, Imrehegy, Kéleshalom, Csikéria, Jászszentlászló,
Kiskunmajsa, Mélykút, Kömpöc, Csólyospálos evangélikussága mint szórvány. A Bó-
csától elszakadó tázlári gyülekezet leányegyházként csatlakozott a halasi gyülekezet-
hez oly módon, hogy önálló költségvetéssel, saját presbitériummal rendelkezve a halasi
lelkészszolgáltatást igénybe véve szervezték meg a gyülekezet életét. Lényegében 17 köz-
ség lelkipásztorolását kellett az itteni lelkésznek vállalni, bár több községben csak egy-két
evangélikus család élt.

Jeszenszky Tibor nagyon tudatos és szorgalmas munkába kezdett. Évente Kiskunha-
lason 90–95, a szórványban 40–45 istentiszteletet tartott. Hetente két alkalommal volt
bibliaóra. A gyermek bibliakörben évente 46–50 foglalkozást vezetett. 22–25 úrvacsorai
alkalmat biztosított. Halason minden évben, minden családhoz eljutott. A szórványban
élõ családokat is rendszeresen látogatta. A kórházban évente több száz evangélikus be-
teget vigasztalt.

A városi tanács 1977-ben felmondta az imaterem céljaira is szolgáló épület bérletét,
mert le akarta bontatni. A gyülekezet adakozásából, a várostól kapott kártalanításból,
közegyházi támogatással a lelkészlakás egy részébõl, illetve az irodából alakítottak ki
imatermet, s azt 1978. december 17-én Káldy Zoltán püspök adta át rendeltetésének. A
halasi gyülekezet ezzel közel ötven év után saját tulajdonú otthonhoz jutott.

Talán a megfeszített, önmagát soha nem kímélõ munkatempó is hozzájárult ahhoz,
hogy rövid betegség után 1987. augusztus 5-én, itteni szolgálatának 22. évében, 67 éves
korában meghalt.

Hat újabb nehéz év
Jeszenszky Tibor halálát követõen hat éven át nem sikerült megnyugtató és hosszabb ide-
ig tartó megoldást találni a halasi gyülekezet lelki gondozására. Kétszer is meghirdették
az állást, cserét is felajánlottak, de jelentkezõ nem akadt a lelkészi munkakörre. Közel egy
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éven át a szomszéd egyházközségek lelkészei egymást váltva teljesítettek szolgálatot a
kiskunhalasi gyülekezetnél.

1988 júniusában Huley Alfréd nyugdíjas lelkész mint kinevezett helyettes lelkész vál-
lalta a munkát a gyülekezetben, illetve annak leányegyházában, Tázláron. Megromlott
egészségi állapota miatt vált meg a halasi gyülekezettõl. Távozása után, 1990 októberé-
ben Nagy Ilona, ugyancsak nyugdíjas lelkész kapott helyettesítési megbízást. Õ ezt a
megbízást 1992. augusztus közepéig töltötte be.

1992 szeptemberében Honti Irén teológiai hallgatót hitoktatóként és lelkészi munka-
társként alkalmazta a presbitérium. A szükséghelyzet folytán külön engedélyt kapott
arra, hogy templomi és hitoktatói szolgálat mellett úrvacsorát is oszthasson, illetve temet-
hessen is. 1993-ban befejezte tanulmányait és 1993. szeptember 1-jén diakónus lelkészi
megbízást kapott a kiskunhalasi gyülekezetnél.

Dr. Gszelman Ádám
ny. tanár

AZ ELMÚLT NYOLC ÉV

Nagy Ilona lelkésznõ nyugdíjasként teljesítette Kiskunhalason a lelkészi szolgálatot.
Igen nagy aktivitással, ambícióval pásztorolta a kiskunhalasi és a szórvány területek
evangélikusait. Sokat fáradozott azon, hogy a fiatalok, gyerekek tanításán keresztül új
családokat vonjon be a gyülekezetbe. Jogosítvány nélkül ez a tevékenység igen nagy terhet
jelentett számára. Kétévi, hûséges, aktív szolgálat után 1992 nyarán Ilonka néni elment a
gyülekezetbõl.

1992 szeptemberében vettem át a kiskunhalasi, a hozzá tartozó leányegyház (Tázlár)
és a szórvány területek gondozását mint gyülekezeti munkatárs. Egy év után a gyüleke-
zet meghívására Soltvadkerten dr. Harmati Béla püspök diakónus lelkésszé avatott 1993
szeptemberében.

Egy kis gyülekezet nagy szórvány területtel és sok hittanórával igen sok feladatot jelen-
tett számomra. Kiskunhalason minden vasárnap tartottam istentiszteletet, Pirtón, Tázlá-
ron, Kiskunmajsán és Jánoshalmán pedig havonta egy alkalommal. Fontos feladat volt
a hitoktatás: Kiskunhalason a gyülekezetben, Pirtón és Tázláron az iskolában, Tompán,
Jánoshalmán, Kiskunmajsán pedig családoknál. Ez idõ alatt négy alkalommal volt kon-
firmációi vizsga, és összesen 23 tanuló tett vizsgát. A kórházban havonta egyszer van
evangélikus istentisztelet, ezenkívül látogatások, úrvacsoraosztás a betegek részére, ké-
rés szerint.

Anyagilag és külsõleg is sokat fejlõdött a gyülekezet, imaházunk ez idõ alatt. 1995-
ben új orgonát avattunk fel. Az átépített, nagyobbított imaházért pedig 1996-ban adhat-
tunk hálát egy szép ünnep keretében. Szép volt látni, átélni a gyülekezet összefogását, se-
gítõkészségét akkor és az óta is.

A nagy szórványterület, a heti 20 hittanóra és az egyéb gyülekezeti teendõk következ-
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tében igen elfáradtam, és 1998 nyarán kértem egy év pihenést. (Ez idõ alatt Németország-
ban, evangélikus közösségekben dolgoztam, és ismerkedtem a közösségek lelkiségével.)
Ekkor Holecska Anikó segédlelkész pásztorolta a gyülekezetet, végezte a hitoktatást,
mindezt lelkiismeretesen és nagyszerûen. Egy év után önként kérte elhelyezését, és mivel
a gyülekezet nem kapott lelkészt, püspök úr kérésére, ismét elvállaltam a gyülekezetet. Az
utóbbi két évben folytatódott a gyülekezeti munka.

Kiskunhalas kis gyülekezet, kevés anyagi fedezettel, kis lelkészi fizetéssel, ugyanak-
kor hûséges, aktív gyülekezeti tagokkal, segítõkész fiatalokkal, családokkal. Azt gondo-
lom, hogy ez az elmúlt nyolc év is egy értékes idõszak volt a gyülekezet életében, hálás
vagyok a fejlõdésért minden téren és minden áldásért, tanulságért.

Honti Irén
segédlelkész

GYÜLEKEZETÜNK NAPJAINKBAN

2001. augusztus 31-ével Honti Irén segédlelkész kérte felmentését a gyülekezetünk se-
gédlelkészi beosztásából. Szeptember 1-jével püspök úr Hegyi Emõke hittantanárt gyü-
lekezeti munkatársként Kiskunhalasra helyezte. Õ emellett még továbbra is végez mun-
kát Soltvadkerten az esperes mellett.

Azóta õ tart istentiszteleteket Kiskunhalason és Tázláron és végez hitoktatást. Úrva-
csoraosztásra havonta egyszer az egyházmegye valamelyik gyülekezetének lelkésze jár
át, temetésre szintén. Félõ, hogy állandó pásztor nélkül a nyáj szétszéled.

Nagyon szükséges lenne Kiskunhalason egy véglegesített beiktatott lelkész, aki töb-
bet tudna foglalkozni a gyülekezet életével. Ehhez adva van a lelkészlakás. Családos lel-
kész esetén megfelelõ iskolák is vannak Halason.

A TÁZLÁRI EVANGÉLIKUS LEÁNYEGYHÁZ

A település történetérõl 1997-ben kiadott krónika szerint már az 1800-as években éltek
evangélikusok Tázláron. A krónika szerint az akkori még 5 településõl (Kisbócsa, Nagy-
bócsa, Tázlár, Kötöny, Harka) álló Tázláron a népszámlálási adatok alapján 1837-ben
71, 1880-ban 1214, 1890-ben 1449, 1903-ban 357 evangélikus élt.

1907-ben Tázlár elvált Bócsától, és a település nevét Prónayfalvára változtatták. 1910-
ben az önállóvá vált községben 107, 1925-ben 148, 1930-ban 140, 1940-ben 178, 1958-ban
87 evangélikus élt.

1947-ben a helyi lakosok kérésére a község nevét ismét Tázlárra változtatta a belügy-
miniszter.

1949-ig a tázlári evangélikusság a soltvadkerti gyülekezet szórványához tartozott.
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Istentiszteletek tartására havonta egyszer Soltvadkertrõl járt át Sikter András esperes
vagy Szentpétery Péter segédlelkész. Az istentiszteleteket a református iskolában tartot-
ták.

1937-ben a községi képviselõ-testület templom építése céljából telket adományozott a
reformátusok és az evangélikusok részére. A háború azonban közbeszólt, így a templom-
építésre csak késõbb került sor.

1949–50-ben Tázlár és Bócsa közös egyházközségként levált és önállósult a soltvad-
kerti gyülekezettõl. Az egyházközség székhelye Bócsa lett. A két gyülekezet pásztorolá-
sára az addig soltvadkerti segédlelkész, Mezõsi György kapott megbízást.

1950 októberében volt a templom alapkövének letétele. A templom építéséhez az evan-
gélikusok sok munkával és sok adománnyal járultak hozzá. A templom szentelése 1954.
május 30-án volt. Olyan egyezség született akkor az evangélikusok és a reformátusok kö-
zött, hogy a templom a reformátusok tulajdonát képezi, de az evangélikus egyház is bár-
mikor használhatja, csupán rezsiköltség-térítést fizet. Ez jelenleg is így van. Az 1990-es
évek közepén gyülekezeti ház is épült.

Mezõsi György 1952-ig szolgált Bócsán és Tázláron. Távozása után egy ideig Huley
Alfréd soltvadkerti segédlelkészként látta el két gyülekezetben a szolgálatot, majd 1954-
tõl 1968-ig bócsai lelkészként szolgált itt. 1968-ban Páhi lelkésze lett, de két évig még a solt-
vadkerti lelkésszel együtt helyettesített. 1970–72 között Eszlényi László, 1972–1975 kö-
zött Széll Bulcsú volt a lelkész.

1975. április 24-tõl, mivel országosan lelkészhiány mutatkozott, megszüntették a két
település közös egyházi kapcsolatát, és Bócsát a soltvadkerti, Tázlárt pedig a kiskunha-
lasi gyülekezetekhez csatolták leányegyházként. Ettõl kezdve Tázlárt a kiskunhalasi lel-
kész pásztorolja. Általában havonta egyszer és a nagy ünnepeken van istentisztelet.
Folyik a hitoktatás, szükség szerint a konfirmációi oktatás. Jelenleg úrvacsoraosztást, es-
ketést, temetést valamelyik közeli gyülekezet lelkésze végez szükség szerint.

A Tázláron élõ evangélikusok száma valamivel több mint 100 fõ. Ebbõl egyházfenn-
tartási járulékot 70 fõ fizet. A gyülekezet jövõje biztató. A lélekszám az utóbbi idõben nem
csökkent. Ha a lelkészhiány megoldódik, a gyülekezet is mûködni fog.

Hegyi Emõke
gyülekezeti munkatárs

Lelkészi hivatal: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 22. Tel.: (77) 421 912
Istentiszteleti hely: Kiskunhalas, Szilády Áron u. 22.

Tázlár, református templom.

Lelkész: Hegyi Emõke gyülekezeti munkatárs
Felügyelõ: Szeberényi Imre
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Lélekszám: 840/192/135

Anyaegyház: Kiskunhalas (432/103/78)
Leányegyház: Tázlár (131/69/48), másodfelügyelõ: Torma Sándorné
Szórvány: Balotaszállás (8/-/-), Csikéria (4/-/-), Csólyospálos (2/-/-),

Harkakötöny (3/2/1), Imrehegy (16/-/-), Jánoshalma (45/7/5),
Jászszentlászló (8/-/-), Kelebia (13/-/-), Kéleshalom (0/-/-),
Kiskunmajsa (42/1/1), Kisszállás (5/-/-), Kömpöc (2/-/-),
Kunfehértó (16/-/-), Mélykút (11/-/-), Móricgát (2/-/-),
Pirtó (49/3/-), Szank (14/-/-), Tompa (31/5/-), Zsana (6/2/2)

9. Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Soltvadkert
Vadkert puszta betelepítésére 1745-ben adja ki az utasítást báró Orczy Lõrinc földesúr
Kruck György pusztabírájának és Schuffert János botos ispánjának. Talán ez a két német
név is sejteti, hogy a Kiskunság eme részén a magyarság meglehetõsen kisebbségben volt
akkoriban. Mindez a 150 éves török uralomnak és az utána következõ szeszélyes évtize-
deknek volt köszönhetõ. A megbízott személyek mindenesetre igyekeztek megfelelni a
földesúr kívánalmának, és a németországi Württemberg tartományból svábokat, Zó-
lyom és Liptó vármegyébõl pedig tótokat hoztak a területre. Emellett jöttek apránként
Tolna megyébõl és a környezõ településekrõl is családok, akik a letelepedést követõen
oratóriumot, azaz ima- és iskolaházat építettek.

Soltvadkerten 1747-tõl van evangélikus gyülekezet, de kezdetben nem lelkész vezeti,
hanem ún. elõkönyörgõ vagy lévita. Az õ nevüket is tudjuk már, ezért tisztelgésképpen
velük kezdjük a sort. Hável (Huver) János 1747–48-ig, Kähl Miklós 1748–1751-ig volt elõ-
könyörgõ. 1752–1753-ban Stein Henrik, 1753–1759-ig Euler Keresztély, 1760-tól Hilde-
brandt Henrik szolgált lévitaként.

A többségében református, kisebbrészt pedig evangélikus falu nem tetszett a kalocsai
érseknek, aki több alkalommal leromboltatta a protestáns épületeket. A református test-
vérek nagy része ezért elhagyta Vadkertet az 1760-as években, akik helyére katolikusok
jöttek. 1766-ban újra leromboltatták az iskolaházat, elkergették a tanítókat. A három val-
lásfelekezet a türelmi rendeletet követõen már békében megfért egymással, és néhány évre
rá, 1784-ben új templom építésébe kezdenek. Ekkortól iskolája és papja van az evangéli-
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kusoknak. Az elsõ lelkész Blázy (Blásy) Pál 1784-tõl 1785-ig. Ettõl kezdve vannak meg az
anyakönyvek is.

Az evangélikus templomhoz két gyülekezet tartozott ekkor: a német és a szlovák. A lel-
készek így leginkább a Felvidékrõl kerültek ki, ahol a magyarral együtt mindhárom nyel-
vet ismerték és használták. A Blázyt követõ lelkészek a mai napig: Dreifennig János
György (1785–1791), Zubek Dániel (1791–1826), Nerodoly János (1826–1829), Wálka
János (1829–1836), Spannágel Ferenc (1836–1855), Schnell Károly (1855–1885), Schroth
Péter (1885–1898), Kruttschnitt Antal (1898–1930), Sikter András (1930–1968), majd 1968-
tól Káposzta Lajos. Az utóbbi három az egyházmegyében fõesperesi, illetve esperesi
tisztséget is betöltött, illetve tölt be.

A nem mindig békés viszony ellenére a két gyülekezet közösen kezdte el 1834-ben a ma
is álló kõtemplom építését, amit 1837-ben szenteltek fel. Magyarul értettek, de az 1880-as
évekig megmaradt a nemzetiségi oktatás. Az akkori törvények, valamint a lassú polgáro-
sodás miatt a századfordulóra a magyar szó vált általánossá. 1926-ban a két gyülekezet
egyesült, és ma már kevesek tudatában él a hajdani kettõsség.

Az evangélikusok 1948-ig saját iskolákat tartottak fenn a községben. Az elsõ komo-
lyabb válság az 1890-es években következett be, amikor a tanyásodás miatt sok  gyerek is-
kola nélkül maradt. A külterületekrõl ugyanis körülményes volt a bejárás, sok szülõ nem
is engedte el munkára fogható gyermekét a nagy dologidõben. Ekkor az állam alapított
külterületi iskolákat. Az 1948-as államosítás egy erõs evangélikus iskolát talált itt, teljesen
új épülettel, gyülekezeti házzal, minõségi tanári karral. Ennek ellenére a törvényt – mint
mindenhol – végrehajtották.

Noha az 1945-ös kitelepítéstõl megmenekültek a német származásúak, az 50-es évek
elnyomó intézkedései kétszeresen is sújtották a soltvadkertieket: a gyülekezetben jelen-
tõs számban voltak nagygazdák, akik vagyonuk miatt és vallásuk miatt egyaránt hátrá-
nyokat szenvedtek el. Ennek ellenére megmaradt az egyház, és nem a megtörni kívánt pa-
rasztemberek lettek hûtlenek.

Hanem némelykor azok gyerekei és unokái.
A templomot és a gyülekezetet mindvégig rendben tartó lelkészek és felügyelõk a szov-

jet rendszerben is megtalálták a hangot az állami vezetõkkel, és emiatt az elnyomás – más
régiókhoz mérve – minimális volt. Rendben folytak a keresztelések – még a közeli szovjet
laktanyákban is –, az esküvõk és a többi alkalom.

A rendszerváltás elõestéjén, 1987-ben dr. Harmati Béla püspök az elsõk között kereste
fel a soltvadkerti gyülekezetet és tartott igehirdetést. 1988-ban Káposzta Lajos lelkészt
Bács-Kiskun egyházmegye esperesévé választották. Jelenleg a harmadik ciklusát tölti e
hivatalban, egyben a püspökhelyettesi tisztet is ellátva. 1989 végén indultak el a
cserkészfoglalkozások, ökumenikus szellemben. A 884. sz. Hunyadi János Cserkész-
csapat jelenleg 60 tagot számlál. Közülük többen már felnõttkorba kerültek, de gyüleke-
zeti, körzeti, valamint országos feladatok elvállalásával továbbra is hûek maradtak a
mozgalomhoz és egyházukhoz. 1990 szeptemberében nyitotta meg kapuit az Evangéli-

BÁCS-KISKUN EGYHÁZMEGYE



91

kus Óvoda. A két csoporttal induló intézményben német nyelvi és zenei képzéssel
emelték a foglalkozások színvonalát. Jelenleg 6 óvónõ 4 csoportban 77 gyermekkel foglal-
kozik. Az óvodások évfolyam szerint évente több alkalommal szolgálnak kis mûsorral az
istentiszteleteken és egyéb egyházi rendezvényeken. 2001-ben körzeti mesemondó
versenyt rendeztek több óvoda bevonásával.

1997-ben, a templom felszentelésének 160 éves évfordulójára kétkötetes könyv jelent
meg Házi olvasmányok a soltvadkerti evangélikusság történetébõl címmel. Ugyanekkor ala-
kult újjá (Káposzta Ilona tanárnõ munkája révén) és mûködik a mai napig a gyülekezet 30
fõs vegyes kara. Mûsorukon az egyszerûbb korálfeldolgozásoktól kezdve Händel, Mo-
zart, Kodály és modern szerzõk mûvei egyaránt szerepelnek. Amellett, hogy az egyházi
események rendszeres szereplõi, a helyi egyesületek is meghívják õket mûsoros estjeikre.

A 90-es évek elejétõl Soltvadkert város önkormányzata szoros kapcsolatot épített ki a
Németország Baden-Württemberg tartományában levõ Bodelshausennel. Mivel az ott
élõk többsége evangélikus vallású, kézenfekvõ volt az ötlet, hogy a kapcsolatot gyüleke-
zeti szinten is ápolják. Így a hivatalos látogatások mellett több tucat családnak van már
szoros baráti kapcsolata a kintiekkel.

2000-ben felépült a gyülekezet új, mûvelõdési célokat is szolgáló épülete, a Találkozás
Háza. A város központjában álló evangélikus templom, lelkészlakás és óvoda mellé
újabb egyházi ingatlan került. A Találkozás Házában az énekkari próbák, a cserkészek,
a több korosztályban folyó ifjúsági munka, óvodai rendezvények, konferenciák és hang-
versenyek kapnak helyet.

2000 karácsonyára 40 perces film készült a gyülekezetrõl, és évrõl évre több riporter,
újságíró és szociológus keresi fel a lelkészi hivatalt. Ez a közösség: téma.

A bócsai leányegyház
Bócsa neve az anyakönyvekben elõször 1784-ben jelenik meg. 1904-ben önállósodik Bó-
csa község. 1949-ben hat presbiter bement Soltvadkertre Sikter András esperes úrhoz,
hogy kinyilvánítsák a bócsai gyülekezet önállósodási szándékát. Mindez 1949. IX. 13-án
– kedden – történt. Bócsai küldöttség: Font Miklós, Erényi János, Hachbold Imre, Hach-
bold János, Meskó János, Gáspár István.

A kérésnek megfelelõen 1950-ben Bócsa a szintén soltvadkerti szórvány Tázlárral
együtt önálló egyházközséggé alakult. Ekkortól vezetnek önálló anyakönyvet. Az elsõ
önálló lelkész Mezõsi György lett, aki 1952-ig szolgált ott. Õt Huley Alfréd követte, aki
1952-tõl 1954-ig segédlelkészként, majd 1968-ig beiktatott lelkészként szolgált. 1968-ban
Páhi lelkésze lett, de 1970-ig még ellátta a bócsai és tázlári szolgálatokat is. A gyülekezet
élni akarását bizonyítja az, hogy a nehéz idõben 1954 és 1957 között a Font Miklós bócsai
gazda által adományozott belterületi telken szakaszos kivitelezésben építési engedély
nélkül templomot és lelkészlakást építenek egy fedél alatt.

Már 1956-ban a kisbócsai tanyavilágban pusztai templom építéséhez kezdenek a
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Klamm Károly által ajándékozott ingatlanon. A templomszentelési ünnep rangját jelezte,
hogy azon Paul Hansen, az LVSZ kisebbségi osztályának vezetõje is jelen volt.

1970-tõl 1972-ig Eszlényi László, 1972-tõl 1975-ig Széll Bulcsú szolgált a bócsa-
tázlári egyházközségben segédlelkészként. 1975-ben az egyházközség megszûnt,
Tázlár Kiskunhalashoz került, a bócsai gyülekezet pedig azóta a soltvadkerti gyülekezet-
hez tartozik mint leányegyház.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENE

A gyülekezeti élet legnagyobb csodája a vezetés fiatalításával bekövetkezett felfrissülés
tervben, kivitelezésben és vendéglátási készségben. Ez reményteljessé teszi a tervezést,
valamint a különbözõ korosztályok evangélizációját. A rendezési hely – a Találkozás
Háza – a gyülekezeti élet korszerû központjává vált. A gyülekezeti élet legújabb kori köve-
telményeinek is lehetõséget ad azzal, hogy a vendégelõadók szállása is megoldható itt.

A gyülekezet vezetõsége úgy tervezi, hogy a következõ lépés a szûknek és korszerût-
lennek bizonyuló óvodaépület bõvítése lesz, mivel az eddigi délelõttös rendszer helyett
az étkeztetést és a délutáni alvást is meg szeretnék oldani. Ez a szülõk igényének figye-
lembevételével történik, akik részére a lelkész havi-kéthavi rendszerességgel szülõi sze-
mináriumot tart. Így megteremtve a közösségi szellemet, egyben egyházunk rendszeré-
vel és tanításával is tisztában lesznek a szülõk, akik – ha konfirmáltak vagy bérmálkoztak
is – felnõtt fejjel nem mindig érnek rá követni az egyházi sajtót.

A naptári év elején rendszeres városi esemény az ökumenikus imahét, amin az evan-
gélikusok a katolikus, a református és a baptista testvérekkel együtt vesznek részt. Ezt kö-
veti a teológusnap, amin 8-10 hallgatót látnak vendégül. A konfirmáció – átlagosan 30
konfirmandussal – és a húsvéti ünnepek után, májusban tartják a hagyománnyá vált jó-
tékonysági bált az Evangélikus Óvoda javára. Ezen általában 3-400-an vesznek részt. A
nyári idõszak eseményei között a táborok szerepelnek elsõ helyen. A cserkészek minden
évben több táborba mehetnek, adott esetben más csapatokkal közösen. A hittanosok az
országosan megrendezett táborok közül választhatnak. 2001 nyarán térségi gyülekezeti
munkatársképzõ tanfolyamnak ad helyet a Találkozás Háza. Több éve már, hogy nyár
nem telhet el a Continental Singers szabadtéri koncertje nélkül. Az énekegyüttest több
százan hallgatják jó szívvel az evangélikus templom elõtti téren, a hangversenyt a városi
önkormányzat is támogatja.

Bócsa mint soltvadkerti feladat. A lakosság rokoni szinten összetartozik, de a „kint la-
kás” a gyakorlati életben kirekesztettségi érzést kelt az ottlévõkben. Lelkészi feladatot és
bölcsességet igényel, hogy mindez eltûnjék a gyülekezeti munka megszervezésével.  A je-
les gyülekezeti alkalom – konfirmáció – minden alkalommal a bócsai imaházban törté-
nik, hogy ez az alkalom a saját templomhoz kösse az úrvacsorázókat és az ünnepen részt
vevõket. Megtartva az önállóságot s megszüntetve a különállás érzését a mindenkori
lelkész házi feladata marad és lesz.
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A GYÜLEKEZET TERVEI

Sok minden ösztönösen, spontán történt az elmúlt évtizedekben. Köszönhetõ ez a még
mindig élõ népegyházi kereteknek, ami a nagycsaládok összetartásában is megnyilvá-
nul. Ha például valamelyik nagyszülõnek (vagy nagyszülõ halálának) évfordulója van,
családi ünnepet tartanak, azaz: mindenki elmegy a templomba. Ez sokszor 30 fõs létszá-
mot is jelent. Egyre többen vannak azonban olyan gyülekezeti tagok, akik bevándoroltak
vagy nem rendelkeznek nagy rokonsággal. Náluk a hagyományokat másképp kell meg-
teremteni, tekintettel kell lenni az õ templomjáró szokásaikra, annak formálására. Erre
szolgálnak az „egyéb” egyházi rendezvények, mint pl. az énekkari pünkösdi sütés-fõ-
zés, a nyilvános cserkésztábortûz, az óvodások szereplése, a hangulatosabbá és ugyan-
akkor népmûvelõ jellegûbbé tett konfirmációi vizsga, vendégek fogadása és kísérése,
gyülekezeti közös munkák stb. Az egyesületi élet Soltvadkerten a 90-es évek elején, a rend-
szerváltás nyomán alakult újjá. Ez a folyamat a gyülekezetben még nem tetõzött, de nem
csupán az ifjúság, hanem a felnõtt korosztály megszervezésére is szükség van. A fiatal ve-
zetõség jó garancia erre.

Ifj. Káposzta Lajos
presbiter

Lelkészi hivatal: Soltvadkert, 6230, Dr. Graetzer István út 1.
Tel./Fax: (78) 480 037

Istentiszteleti hely: Soltvadkert, Kossuth u. 2.
Bócsa, Kecskeméti út 35.

Lelkész: Káposzta Lajos esperes
Felügyelõ: Gszelmann István
Lélekszám: 2541/3026/1980
Testvérgyülekezet: Bodelshausen (Németország)

Perniö (Finnország)

Anyaegyház: Soltvadkert (2367/2837/1877)
Leányegyház: Bócsa (174/189/103), gondnok: Gillich Imre

Evangélikus Óvoda
6230 Soltvadkert, Tavasz u. 1. Tel./Fax: (78) 482 400
Óvodavezetõ: Lakatosné Hachbold Éva vezetõ óvónõ

Szegedi egyházközség
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10. Szegedi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

A szegedi anyaegyház
Szegeden a protestantizmus térhódításának elsõ hulláma – a 16. század közepén –
Abádi Benedek, valamint Szegedi Kis István nevéhez fûzõdik. Õk 1543-ban, ill. 1544-
ben, wittenbergi teológiai tanulmányaikat követõen mûködtek Szegeden, és hamarosan
a kálvini tanítás követõivé lettek. Annyi azonban bizonyos, hogy a szegedi reformáció lu-
theri szellemben indult. A szegedi kapcsolat továbbélésére utal, hogy a 16. század máso-
dik felében 16 szegedi diák tanult Wittenbergben. Ebben az idõben a szegedi magyar la-
kosságnak a felét tették ki a protestánsok – 4–5000 lélekkel –, azt azonban nem tudjuk,
hogy közülük mennyi volt evangélikus. A török háborúk, a kettõs adóztatás és a felszaba-
dító háború nyomán a romba dõlt városnak mindössze néhány száz lakója maradt, a töb-
bi elvándorolt vagy öldöklés áldozata lett. Az ellenreformáció súlyos nyomása alatt az
evangélikus polgárok egy része – a 18. század második felében több mint 200-an –
katolizált, a többiek pedig kitiltattak a városból. Ebben az idõben letelepedési engedélyt
csak katolikusok kaphattak.

Változást II. József türelmi rendelete hozott, amelynek nyomán az elsõ betelepedési
engedélyt Rajter János kocsmáros kapta 1808-ban. A gyarapodás 1833-ig igen lassú volt,
késõbb azonban erõteljesebbé vált. 1836-ban 54 evangélikus élt a városban, köztük német
eredetû családok is. Ebben az évben a szegedi evangélikusság a hódmezõvásárhelyi
gyülekezet szórványává lett. 1847-re érett meg az idõ a leányegyházzá alakulásra, s ekkor
Jeszenszky László vásárhelyi lelkészt bízták meg a kis gyülekezet pásztorolásával. Ezt az
idõpontot tekintjük ma a szegedi gyülekezet alapításának. A fellendülést tanúsítja, hogy
1855-ben már tanítót is választott a gyülekezet és megindult az iskolai oktatás. 1856 óta
az anyakönyvek is fennmaradtak. Azt követõen, hogy az egyházközség 1859-ben épüle-
teket vásárolt és benne lelkészlakást, iskolát és imaházat alakított ki, megkapta az
esperesi engedélyt az anyaegyházzá alakulásra. A gyülekezet elsõ rendes lelkésze az
1860. december 2-án beiktatott Szeberényi Lajos lett. 1864-ig tartó szolgálata után 1865-
tõl Leszich Ede folytatta a gyülekezetszervezés és -építés munkáját 1875-ig. Õt 1876-ban
Thomay József követte, aki közel fél évszázados, 1924-ig tartó szegedi szolgálata alatt a
szabadkai szórványt is egyházzá szervezte. A kor tragédiája a szegedi nagy árvíz volt,
amely a város legtöbb épületét – köztük az ekkorra már 400 lelkesre gyarapodott
evangélikus gyülekezet ingatlanait is – hullámsírba döntötte. A víz pusztítása
következtében a hívek két évig még egyházi adót sem voltak képesek fizetni. Az egyházi
iratok egy része odaveszett, de az anyakönyveket és a fontosabb iratokat Hagen János
egyházfi megmentette a víz elõl. Országos összefogással és külföldi segítséggel 1882-re
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Schulek Frigyes tervei alapján felépült a ma is álló neoromán épületegyüttes: a templom,
a gyülekezeti ház és a lelkészlak. 1882. május 21-én, Exaudi vasárnapján szentelte fel
Szeberényi Gusztáv bányakerületi püspök Isten dicsõségére és az emberek javára. A
szépen gyarapodó gyülekezetet azonban a gondok is meglátogatták. A hitélet válságaira
utal, hogy akadt istentisztelet, amelyet az érdeklõdés hiányában nem lehetett megtartani,
és – ami ezzel összefügg – nemegyszer kellett a lelkészi és tanítói javadalmat a város
támogatásával kiegészíteni. Az elsõ világháború újra megakasztotta a fejlõdést, és utána
évekbe került, míg a gyülekezet ismét megerõsödött.

Több évig tartó nyugdíjazási vita alatt 1925 és 1927 között Tátrai Károly volt a gyüleke-
zet adminisztrátora. Ezt az idõszakot zárta le Kutas Kálmán meghívása 1928-ban,
akinek 1931-ig tartó lelkészsége alatt a régi és elavult Osztróvszky utcai iskola helyén
felépült az új, két tantermes iskola. A tanulók száma 80 fölé emelkedett, ezért szükségessé
vált egy második tanítói állás megszervezése. Egyed Aladár alatt (1931–1942) a gyüleke-
zet egyik virágkorát élte. Lélekszáma tovább gyarapodott és 1931-re meghaladta a 2000
lelket. Mai szemmel nézve igen nagy volt a gyülekezet tisztviselõinek létszáma: a hat
tisztségviselõ mellett további 31 presbiter, valamint négy fõ a számvizsgáló bizottságban
és hét az adókivetõ bizottságban. A gyülekezet lélekszáma erõsen növekedett, a
mozgalmi élet is fellendült. A hölgyeket az Evangélikus Nõegylet, az egyetemi ifjúságot az
Egyetemi Luther Szövetség, a középiskolásokat a Diákszövetség tömörítette, a lányok
Leányegyletet alapítottak, mûködött cserkészcsapat és az Országos Evangélikus Luther
Szövetség Szegedi Fiókszövetsége is aktív volt. Számos bibliaóra – 60–100 fõ résztvevõ-
vel – és más belmissziói program gazdagította a gyülekezeti életet. A lelkész meggyara-
podott munkáját segédlelkészek, tanítók, diakonisszák, egyházfik és más aktív gyüleke-
zeti tagok segítették. A templomban a szokványos vasárnapokon ugyan elõfordult sza-
bad férõhely, de az épület az ünnepi alkalmakkor már szûknek bizonyult. A szûkösség
mellett az épület állagának romlása is közrejátszott abban, hogy a gyülekezet 1936-ban új
templom építését határozta el.

1942-ben, Egyed Aladár távozása után Benkóczy Dániel makói fõesperest választot-
ták szegedi lelkésszé. Bár az új templom alapjait – a parókiától körülbelül 300 méterre
fekvõ telken – lerakták, a világháború meghiúsította az építést. Az infláció és a gyüleke-
zeti tagok anyagi szüksége a templomépítés folytatását jobb idõkre halasztotta. A lelki
h á z
azonban tovább épült. A negyvenes évek végének ébredési hulláma Szegedet is elérte és
egy olyan fiatal, erõs hitû mag alakult ki, amelynek mindmáig meghatározó hatása van.
Az iskola – amely a fiatalság nevelésének bázisa volt – államosítása ugyanakkor súlyos
csapást mért a közösség jövõjére. A különbözõ laikus egyházi szervezetek feloszlatása a
hitéletet a templom falai közé szorította vissza. A megfélemlítés az istentiszteletek látoga-
tottságára is komoly hatással volt. Megszûnt az egyházi adó, a gyülekezet gazdálkodása
ezután már csak az egyháztagok önkéntes hozzájárulására építhetett. Ennek azonban
pozitív hatása is volt. Most már nem az automatikusan kiszabott adó, hanem az egyház-

 Szegedi egyházközség



96

tagok felelõsségvállalása lett a gyülekezet fenntartásának bázisa. Az elnyomatás évei
nem törték meg a gyülekezetet, az adott lehetõségek között tovább élt. A hitoktatás az isko-
lából a gyülekezeti házba húzódott vissza ugyan, de tovább mûködött. Benkóczy Dániel
1968-ban bekövetkezett halála után Cserháti Sándor lett az új szegedi lelkész.

A gyülekezeti ház megint szûk lett, így az addigi lelkészlakást alakították át gyüleke-
zeti házzá, a kisebbik épület pedig – a tetõteret is kihasználva – a lelkészcsalád otthona
lett. Az állami nyomás lassan enyhült, szabadabb lett az egyházi élet. A középgeneráció
pásztorolására megindult a dolgozók bibliaköre, nevelve azt a nemzedéket, amely ma a
gyülekezet magját képezi. A gyülekezeti tagok segítségével a hitoktatás is új lendületet
vett. A lelkész és néhány gyülekezeti önkéntes munkájának is köszönhetõ, hogy megol-
dódott a templom fûtése. Idõközben a régi téglaoltár alapja megsüllyedt és le kellett
bontani. Ekkor épült a ma is látható oltár a lelkész elgondolása szerint (amelyet mûvé-
szettörténészekkel is megvitatott). 1982-ben a templomépítés 100 éves évfordulójának
alkalmából Káldy Zoltán püspök tartott ünnepi istentiszteletet az újonnan festett temp-
lomban. A gyülekezet hálát adott az elmúlt 100 esztendõért. Az ekkortájt kezdõdõ ipari
növekedéssel a város is intenzíven növekedett, és a környékbeli evangélikus területekrõl,
de máshonnan is jelentõs beáramlás indult meg. Mára a szegedi evangélikus hátterû
lakosság számát a halálozási statisztikák alapján 4000 körülire becsüljük. Korábban
minden vasárnap volt egy esti istentisztelet is, amelyet azonban a 70-es évek végén láto-
gatottság híján meg kellett szüntetni.

Cserháti Sándort, aki idõközben doktori fokozatot szerzett, 1983-ban meghívták a
Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszékére professzornak. Ekkor a gyülekezet egy-
hangúlag Ribár Jánost választotta meg lelkészének, akit korábbról, segédlelkészi szolgá-
latából már jól ismert. Feleségével, Kajos Annamáriával (szintén lelkész) együtt végzett
áldozatos munkájuknak eredményeként a gyülekezeti élet tovább fejlõdött. Az állami
nyomás enyhülése folytán az ifjúsági munka szélesebb rétegeket ért el és mozgatott meg;
a hittanra járó gyermekek száma közel járt a százhoz. Megújult a derékhadi bibliaóra, és
a felnõtthittan alkalmai is sokak hitét erõsítették. A Ribár házaspár idején indult meg a
vaasai finn gyülekezettel való kapcsolat és ebben az idõben kezdõdött az államosított is-
kola visszaigénylése is. A nyolcvanas évek végén Golgota címmel 12–16 oldalon megjele-
nõ gyülekezeti lap indult eleinte havi rendszerességgel, majd késõbb – a jelentõs áremel-
kedések következtében – a nagy ünnepekhez kötõdve. Eredetileg a beruházások adóter-
heinek mérséklésére és a vállalkozó egyháztagok hozzájárulásának megkönnyítésére
szervezõdött meg a Diakónia Alapítvány, de tevékenysége a gyülekezeti élet szempont-
jából is áldásosnak bizonyult. A templom ebben az idõben elektromos fûtést kapott és –
külföldi segítséggel – megújult az orgona is. Ekkor került sor – Mezõsi Eszter tervei
alapján – a templomablakok felújítására, amelynek fedezetét egy örökség biztosította.

1992-ben azonban Ribár János Békéscsabára távozott és a gyülekezetnek fél évig nem
volt lelkésze. Halasy Endre esperes javaslatára Farkas Lajos, Hódmezõvásárhelyen élõ
nyugdíjas lelkész vállalta a vasárnapi szolgálatokat. Emlékezetes szolgálataiért a szege-
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di gyülekezet õt örökös tiszteletbeli lelkészének fogadta. A csütörtöki és egyéb alkalmakat
a presbitérium tagjai végezték, a hittanoktatás, a bibliaórák is tovább folytak; gyülekezeti
alkalom nem maradt el sem a szórványban, sem Szegeden. A gyülekezet összefogott, és
bizonyította élni akarását. Megtörtént a lelkészlakás renoválása is az új lelkész méltó fo-
gadására. 1993 februárjában Tóth Attila korábbi egri lelkészt küldte ki Harmati Béla püs-
pök a szegedi gyülekezetbe, akit még ez év tavaszán beiktatott a gyülekezet a szegedi lel-
készi állásba. Ennek az idõszaknak az elejére esik Daniel Bruch hudsoni (Wisconsin)
amerikai lelkész és egyetemi tanár kétéves szegedi kiküldetése. A tanítás mellett Bruch
másfél éven keresztül angol nyelvû istentiszteleteket tartott a szegedi templomban. Ez a
kapcsolat testvérgyülekezeti barátsággá fejlõdött, amelybe késõbb az aftoni (Minnesota)
gyülekezet is bekapcsolódott. Sokmilliós adományaik jelentõsen hozzájárultak a
templom, a lelkészlakás és a gyülekezeti ház felújításához, a tetõk cseréjéhez és az
épületek megújulásához. 1997-ben már a felújított templom és lelkészlak várta a
gyülekezet alapításának 150. évfordulóját, ahol Harmati Béla püspök mellett az amerikai
testvérgyülekezetek vezetõi és a helyi nobilitások is részt vettek. Közben sikerrel jártak az
egykori iskola visszaszerzésére tett erõfeszítések is, bár egy leromlott állagú, alapos
felújításra szoruló épületet vettünk át. Az önkormányzat, a közegyház és kisebb részben
az amerikai segítség révén az alsó szintet már sikerült rendbe hozni. A Luther-házzá
keresztelt épületben ma idõsek napközi otthona mûködik, de hét végén a helyiségeket
gyülekezeti összejövetelekre és hittanórákra használjuk. A homlokzatra
visszahelyeztük azt a Luther-dombormûvet, amelyet az államosítás idején eltávolítottak
és ami a gyülekezeti ház falát díszítette több mint négy évtizedig. 1998 tavaszán a
presbitérium határozata alapján a két amerikai testvérgyülekezet lelkészét tiszteletbeli
szegedi lelkészi címmel tüntettük ki, amelyet amerikai útján dr. Mesterházy Ákos volt
felügyelõ adott át nekik ünnepélyes keretek között. Nincsen azonban fény árnyék nélkül.
Tóth Attila lelkész munkájának megítélése körül nézeteltérések támadtak és ez vezetett a
lelkész távozásához. 1999 szeptemberétõl a szegedi lelkészi szolgálatot ifj. Cserháti
Sándor addigi majosi lelkész, dr. Cserháti Sándor fia vette át.

A makói leányegyház
A makói gyülekezet a 19. század elején, 1812-ben keletkezett. 1853-ban vált anyaegyház-
zá, 1854-tõl kezdve maradtak fenn az anyakönyvek. Lelkészei: Szeberényi Andor (1854–
1855), Szeberényi Lajos (1857–1860), Kemény József (1860-1880), Kemény Lajos (1880–
1885), Draskóczy Ede (1885–1935), Brachna Gábor (1935–1937), aki innen Amerikába
ment lelkésznek, Benkóczy Dániel (1938–1942), akit Szegedre választottak meg innen,
Tóth Károly (1942–1947), Szlovák Pál (1947–1962), Komoly Sámuel (1963–1976). Mivel
a hívek száma nagyon megfogyatkozott, Komoly Sámuel lelkész halálát követõen az egy-
házközség gondozását egy idõre Hódmezõvásárhelyre, majd Szegedre bízták. Az egy-
házkormányzat 1977-ben Csepregi Zsuzsanna lelkésznõt küldte ki segédlelkésznek az-
zal a feladattal, hogy fél munkaidõben Makót gondozza. Õ volt az utolsó helyben lakó
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lelkész. Az õ mezõberényi megválasztása, 1982 óta a mindenkori szegedi lelkész feladata
lett a gyülekezet gondozása. Makó Szeged leányegyházává vált. Ma havonta két alkalom-
mal tartunk délutáni istentiszteletet, nagy ünnepeken úrvacsoraosztással. 1998-ban az
egykor nagy múltú gyülekezet a szegedi egyházközség leányegyházává alakult. A teljes
lélekszámot nehéz megbecsülni, de az istentiszteleteket 25–30 fõ látogatja rendszeresen.
Az 1903-as év elsõ ádventi vasárnapján felszentelt neogót templom állaga mára annyira
leromlott, hogy az életveszély diktálja a sürgõs felújítást. 2001 tavaszán egyházunk fõépí-
tésze is látta az épületet és a legszükségesebb munkák kivitelezésének összegét 16–19
millió forintra becsülte. Jelenleg igyekszünk minél több forrást találni a kis gyülekezet
anyagi teljesítõképességét messze fölülmúló vállalkozáshoz. Munkánkhoz az országos
egyház támogatására is számítunk. Reménységünk szerint a templom építésének cente-
náriumán a felújítás véghezviteléért is hálát adhatunk majd.

Szórványok
Az 1973-as városrendezéssel, amelynek során a környezõ falvakat Szegedhez csatolták,
az itteni szórványok is szegediek lettek. A régi szórványból mára csak Kistelek maradt
meg havi egyszeri igehirdetési szolgálattal, lélekszáma a 40-es években sem volt 20–30-
nál több, ma 15–20 lélekkel számolunk.

A JELEN

Az Úristen a rendszerváltozással új lehetõségekkel ajándékozott meg bennünket. Már
említettük a renoválásokat, építkezéseket. Kinyílt a világ, a lelkész ma megbecsült tagja a
város társadalmának, igaz, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek is megnõttek. A gyüle-
kezet gyakran kap segítséget a várostól, legyen ez a Luther-ház felújításához adott 10 mil-
lió Ft-on felüli hozzájárulás, a temetõ rendbehozatalához szükséges útépítés fedezése
vagy a templom elõtti parkosítás. Ez a kiváló kapcsolat mindvégig megvolt, függetlenül
a városi önkormányzat pártösszetételétõl. Számítanak ránk, ami fokozott felelõsséggel jár.
A 90-es évek elején a „derékhad” bibliaóra elmaradt, most újjáalakult és 20–25 gyülekezeti
tagunk mindig jelen van. Folyik a hitoktatás a gyülekezeti házban, a különbözõ csopor-
tokban 50–60 gyermeket érünk el. Iskolai hittan nincs, mert a város 50 oktatási intézmé-
nyében ezt ma lehetetlen lenne megszervezni, nem az iskolák elzárkózása, hanem a gyer-
mekek kis létszáma és saját kapacitásaink hiánya miatt. 1999 õszétõl az istentiszteletet
követõen Makón is tartunk hittanórát. A konfirmandusok köre és a két ifjúsági csoport
heti rendszerességgel találkozik. Fontos esemény volt az istentisztelettõl különvált úrva-
csora visszaintegrálása a liturgiába – egyelõre havi egy alkalommal –, ami az úrvacsorá-
zók számának jelentõs növekedéséhez vezetett. A finn testvérek anyagi segítségének kö-
szönhetõen 2000 õszétõl lehetõvé vált az egyéni kehelybõl való úrvacsoravétel. Szintén
havi egy alkalommal, szombat este énekelt liturgiás istentiszteletet tartunk, amelyen ál-
talában valamelyik szegedi teológushallgató végzi az igehirdetés szolgálatát. Az ameri-
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kai testvérgyülekezeti kapcsolatok jelentõs állomása volt 2000 októbere, amikor 17 ame-
rikai testvér egy hetet dolgozott a gyülekezeti ház renoválásán. A templom körüli új be-
tonjárda is az õ munkájukat dicséri.

A szegedi lelkészek színvonalas munkájának, a gyülekezet inspiráló hatásának és Is-
ten áldásának következtében az elmúlt két évtizedben kilenc fiatal végezte el vagy végzi
az Evangélikus Hittudományi Egyetemet (Tamásy Zoltán, Tamásy Tamás, ifj. Cserháti
Sándor, Beke Mátyás, Bácskai Zsuzsanna, Nánai László, Ruzsa Zsolt, Laczi Roland és
Petri Gábor). Tanulmányaikat a Diakóniai Alapítvány is támogatja más programokkal
együtt (pl. nyári táborozások, kirándulások). Az alapítvány a hittankönyvek beszerzésé-
ben is lényeges részt vállal. Ennek forrása egyrészt az 1%-ok visszautalása, (180–200 eFt
évente), másrészt az alapítvány számlájára történõ befizetések (ez utóbbi a kisebb rész).
Javult az alkalmak látogatottsága. Ifjúsági sportesemények, gyülekezeti kirándulások
színezik a gyülekezeti életet, ami nyáron sem áll meg. A régi hagyományra visszatekintõ
ifjúsági tábor mellett legutóbb a konfirmandusok is együtt tölthettek egy hetet és idén má-
sodszor nyílik lehetõség napközis tábor szervezésére. A keresztelések száma már meg-
közelítette, egyes években felül is múlta a temetésekét. A konfirmandusok száma
azonban csak legfeljebb fele a megkeresztelt gyermekekének és – a kamaszkor alatt és után
– közülük is eltávolodnak némelyek a gyülekezettõl. Ahhoz azonban, hogy a gyülekezeti
programok és a legszükségesebb látogatások elvégzésén túl a (nagy számú) szegedi
látens evangélikusságot is elérjük, még legalább egy lelkész munkájára feltétlenül szükség
lenne. Mivel azonban gyülekezetünknek az egyháztagok áldozatvállalásán túl nincs
más bevételi forrása, saját erõbõl képtelenek vagyunk egy második lelkészi állás
létesítésére. Fontos, a jövõ szempontjából elõnyös stratégiai lépés lenne, ha az országos
központ átmenetileg átvállalná ezt a terhet. Jelentõsen megszaporodott az
adminisztráció is, ezért szükségessé vált egy félállású hivatalvezetõ felvétele. A növekvõ
igények sokszor fájóan ütköznek a szûkös anyagi lehetõségekkel. A gépkocsi, telefon is
jelentõs összegeket igényel. Az elmúlt másfél évszázadban mindig szükség volt külsõ
forrásokra, és ez ma sincs másképp. A különbség az, hogy a világháború elõtt mûködésre
is volt kiegészítõ támogatás, ma pedig ilyen forrás nem létezik.

TERVEINK

Az egyház, s benne gyülekezetünk mindenkori feladata mindent megtenni azért, hogy Jé-
zus Krisztus evangéliuma mind többeket megragadjon, s akit megragadott, az nála, ben-
ne meg is maradjon. Ez ad értelmet és irányt nemcsak a kifejezett egyházi szolgálatoknak,
a különbözõ gyülekezeti alkalmaknak, de az egyházkormányzat és a pénzügyi tervezés
prózaibb feladatainak is. A megragadni és megtartani kettõs igénye kijelöli szolgálatunk
két fõ irányát.

1. Színesítenünk kell a gyülekezeti alkalmak palettáját, hogy minél több réteg találjon
vonzó, testhezálló programot, közösséget. Különösen az interaktív alkalmak erõsítésére
van szükség. Hasonlóan fontos lehetõséget találni a családok egészét – testileg és lelkileg
– megmozgató programokra.

2. Erõsítenünk kell a személyes kapcsolattartást, akár az alvó egyháztagok felkutatása,
akár a meglévõk látogatása révén. Keressük a módját, hogy programjainkat széles körben
népszerûsíthessük. Készül a gyülekezet honlapja, fõleg azokra a fiatalokra tekintettel,

 Szegedi egyházközség
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Az egyházmegye története

Az evangélikus egyház kerületekre osztása hosszú történeti fejlõdés eredménye. Az
1707-es rózsahegyi zsinaton részt vevõ gyülekezetek négy egyházkerületbe szervezõd-
tek. A III. Károly által 1731-ben kiadott Carolina Resolutio által kilátásba helyezett rende-
zés során a király az evangélikusoknak 1734-ben 4 egyházkerület felállítását engedé-
lyezte Magyarországon. Több kisebb terület összekapcsolásával ekkor hozták létre a Bá-
nyai Evangélikus Egyházkerületet. Ide kerültek a békési gyülekezetek is, mint amelyek
1725 óta a pesti esperességhez tartoztak. Addig a nógrádi egyházmegye részei voltak,
amely Alsósztregovától az Arad megyei Apatelekig terjedt.

A pesti konvent ekkor úgy rendelkezett, hogy a püspökök mellé kerületi felügyelõket,
az esperesek, sõt a lelkészek mellé ugyancsak világi társelnököket kell állítani. Az 1707-
es zsinat állított elõször egy-egy fõkonzisztórium élére világi embereket, Szirmay Miklóst
és Hellenbach János Gottfriedet úgy, hogy mindegyikõjük két egyházkerületet vezetett.
Szirmay 1720-ban történõ halála után Hellenbach egyedül töltötte be ezt a tisztséget.
1758-ban a fõurak br. Zay Péter felügyelõt egymás közt primus et principalis inspector-
nak ismerték el, de hivatalosan csak késõbb lett egyetemes felügyelõ.

1791-ben a békési és bánáti gyülekezetek önálló békési egyházmegyébe szervezõdtek.
Ekkor Békés megyébõl a szarvasi, a békéscsabai, a tótkomlósi és a mezõberényi szlovák,
a mezõberényi német és az orosházi magyar nyelvû gyülekezet, Csanádból a nagylaki
szlovák, Aradból az apatelki szlovák és a fazekasvarsándi magyar, Temesbõl a lieblingi
és az újtési német, Torontálból a tótaradáci szlovák, míg a Határõrvidékbõl a
nagylajosfalvi szlovák és a ferenchalmi német gyülekezet tartozott az egyházmegyéhez.
Ekkora távolságokat a korabeli közlekedési viszonyok mellett nem lehetett könnyû
leküzdeni. Nem csodálkozhatunk rajta, hogy 1836-ban a bánáti gyülekezetek külön
esperességbe szervezõdtek.

A kialakult területi beosztáson változtatott volna az 1859-es császári pátens, mely
megszüntette volna a protestánsok autonómiáját, de pl. az egyik püspökség székhelyéül
Szarvast jelölte ki. Az egyházi önkormányzatot mélyen sértõ rendelkezés ellen azonban
még a látszólag kedvezményezett város lakói is tiltakoztak.

1896-ban a békési egyházmegyébõl három újat alakítottak ki: az arad-békésit, a békésit
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és a csanád-csongrádit. A békési egyházmegyéhez a szétválás idején a bánfalvi
(gádorosi), csorvási, kondorosi, nagyszénási, orosházi, pusztaföldvári, szarvasi (amely
ezután vált szét ótemplomi és újtemplomira) és tótkomlósi gyülekezet tartozott. Az arad-
békési egyházmegye a békéscsabai, gyomai, medgyesegyházi és a két mezõberényi
gyülekezet mellett az apatelki, aradi, szemlaki és az újfazekasvarsándi
egyházközségekre terjedt ki. A csanád-csongrádi egyházmegyébe az alberti,
ambrózfalvi, hódmezõvásárhelyi, makói, nagylaki, nagyszentmiklósi, pitvarosi,
szegedi, szentesi, tiszaföldvári és tótbánhegyesi gyülekezetek tartoztak. A jelenlegi kelet-
békési egyházmegye tehát az arad-békési egyházmegye utódának tekinthetõ.

A trianoni békeszerzõdés különösen az egykori arad-békési egyházmegyét rendezte
át. A Romániához került részek Arad központtal alakították ki új szervezeti egységüket.
A Magyarországnál maradtak azonban újabbakkal gyarapodtak: ebben az idõben önál-
lósodott a bodzás-ottlakai, a gerendási és a gyulai egyházközség. A békési egyházmegyé-
ben is több új gyülekezet szervezõdött a két világháború közötti idõszakban: a
kardoskúti, a mezõtúri, a nagymágocsi, a szentetornyai, valamint a csanádapácai.

Az egyházkerületi beosztás megváltoztatását az 1952-es zsinat határozta el pártálla-
mi nyomásra. Ekkor történt meg a már Trianon óta elavult felosztás átrendezése. Békés
megyét a déli egyházkerülethez sorolták.

Az egyházmegyéknél is 1952-ben került sor az újjárendezésre: ekkor jött létre a kelet-
békési egyházmegye 15 egyházközséggel, ennek esperesi központja Békéscsaba, illetve
a nyugat-békési, melynek esperesi központja Orosháza lett. Az eredetileg az arad-békési
egyházmegyéhez tartozó 10 egyházközség (Békés, Békéscsaba, Bodzás-Ottlaka, Elek,
Gerendás, Gyoma, Gyula, Medgyesegyháza és Mezõberény két kerülete) mellé ide csa-
tolták a csanád-csongrádiból a battonyai, magyarbánhegyesi, mezõhegyesi,
nagybánhegyesi, a békésibõl pedig a tótkomlósi egyházközségeket is. A csanád-csong-
rádi egyházmegye többi egyházközségébõl, két Szolnok megyei egyházközséggel (Mezõ-
túr, Szolnok) kiegészülve, alakult meg a csongrád-szolnoki egyházmegye. 1972. január
elsejétõl Battonya-Mezõhegyes, Nagybánhegyes-Magyarbánhegyes és Tótkomlós átke-
rült a nyugat-békési egyházmegyéhez, cserében pedig Csorvást és Kondorost a kelet-bé-
kési egyházmegyéhez csatolták. A csongrád-szolnoki egyházmegye 1996-ban történt
megszûnése után, annak több gyülekezetét a nyugat-békési egyházmegyéhez, Mezõtúrt
a kelet-békési, Szegedet pedig a Bács-Kiskun egyházmegyéhez csatolta a zsinat.

Jelenleg a kelet-békési egyházmegyéhez a békéscsabai, a gerendás-csorvási, a gyomai,
a gyulai, a kondorosi, a medgyesegyházi, a két mezõberényi és a mezõtúri gyülekezet, a
nyugat-békési egyházmegyéhez pedig az ambrózfalva-csanádalberti-pitvarosi, a
csabacsûdi, a hódmezõvásárhelyi, a nagybánhegyes-magyarbánhegyesi, a nagyszé-
nás-gádorosi, az orosházi, a pusztaföldvári, a szarvas-ótemplomi, a szarvas-
újtemplomi, a szentesi, a tiszaföldvári és a tótkomlósi egyházközség tartozik.

A pesti egyházmegyének Szarvas Markovitz Mátyás, Békéscsaba pedig Gyurcsek Já-
nos személyében adott esperest. Az átmenetet az 1791-ben a pesti egyházmegyébõl kivá-
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ló, akkor még egységes békési egyházmegyébe az orosházi Szimonidesz János rendkí-
vül hosszú idejû, 1786–1822 között viselt esperesi szolgálata jelentette. Zömmel azonban
szarvasi lelkészek töltötték be az esperesi tisztséget. A békési egyházmegyének 1896-ban
bekövetkezett három részre oszlása után a békési egyházmegyében általában Orosháza
töltötte már be a vezetõ szerepet, ami az arad-békési egyházmegyében egyértelmûen Bé-
késcsabáé volt.

1803–1806 között Hamaliar Márton szuperintendens révén Szarvas, 1873–1890 kö-
zött pedig Szeberényi Gusztáv szuperintendens idején Békéscsaba volt a püspökség
székhelye. A szabadságharc leverését követõen évekig nem töltötték be a püspöki tisztet.
Az 1850-es évek végén az orosházi Torkos Károlyt nevezték ki a püspökség adminisztrá-
torává. Az alkotmány helyreállításával, 1860–1872 közt az orosházi születésû (de nem
ottani lelkész) Székács József lett a kerület püspöke. A 20. század utolsó harmadában a bé-
késcsabai esperesek (Mekis Ádám, majd Táborszky László) viselték egyúttal a kerület fõ-
jegyzõi, másképpen püspökhelyettesi beosztását is.

Dr. Németh Csaba
történész, gyulai felügyelõ

Az egyházmegye jelene

A mögöttünk álló években, évtizedben a szolgálat lehetõségei csodálatos módon tárultak
ki elõttünk. Szeretetintézmények alakultak s újra megnyitotta kapuit a Békéscsabai Evan-
gélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény. A lehetõségek kimeríthetetlenek, de meg kell találnunk a járható utat, s az Isten által
elhívott munkatársakat, hogy az õ áldása legyen szolgálatunkon, gyülekezeteink életén.
Nemcsak a lelkészi kar, a diakóniában szolgálók és a pedagógusaink számára fontosak
a rendszeres találkozási és képzési alkalmak, hanem az egyre nagyobb számban mellet-
tük szolgáló önkéntes munkatársak részére is lehetõvé kell tenni a tapasztalatcserét és to-
vábbképzést.

Az egyházmegye területén élõ gyülekezetek számára szeretnénk megteremteni a
rendszeres találkozás lehetõségét, hogy személyes tapasztalattá váljon: összetartozunk,
nem vagyunk egyedül, számíthatunk egymásra. Evangelizációs és missziói
alkalmakon, ünnepeinken egymás hite által épülhetünk. Hagyományteremtõ módon
szerveztük meg az egyházmegyei kórustalálkozókat, ifjúsági sportnapot és hittanos,
illetve ifjúsági táborainkat.

A megye adottságait figyelembe véve szeretnénk a telekgerendási konferencia-köz-
pontot továbbfejleszteni, hogy akár a megyébõl, akár az ország távolabbi részébõl érkezõ
nagyobb létszámú, felnõtt csoportok elhelyezésére és kiszolgálására is alkalmassá vál-
jon. A megyeszékhely közelsége, az elérhetõség különösen is alkalmassá teszi a régió na-
gyobb rendezvényeinek lebonyolítására csendes, nyugodt, rendezett körülmények
között.

 Az egyházmegye jelene
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A lelkészek részére a mindig más gyülekezetben megtartott LMK-üléseken kívül, ez
évben ötnapos kirándulást szerveztünk a Brassói Evangélikus Egyházmegyébe, melyen
többen házastársukkal együtt vettek részt. Szép alkalom volt ez az erdélyi testvérekkel
való kapcsolatfelvételre, s egymás gondjainak és örömeinek megismerésére is, kimozdul-
va a megszokott, hétköznapi keretek közül.

Az egyházmegye két gyülekezetében kell a közeljövõben a lelkészi szolgálat ellátását
újra átgondolni. A mezõtúri és a gyomai egyházközségekben. A két gyülekezet közösen
hozhatna létre egy lelkészi állást, ezzel megszüntetve a helyettes lelkészi szolgálatokat,
felszabadítva az eddig helyettesítõ lelkészeket saját gyülekezeteikben a szolgálat ellátá-
sára. Új, missziói lendületet kaphatna e két gyülekezet élete helyben lakó és szolgáló lel-
kész vezetésével.

A lelki élet mellett gondot kell fordítanunk gyülekezeti épületeink karbantartására,
felújítására is. Ezek között halaszthatatlan a kondorosi és a mezõberényi I. kerületi temp-
lom renoválása.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a világkeresztyénség szerves részeként sze-
retnénk itt a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegyében betölteni Istentõl kapott külde-
tésünket.

Kondor Péter
esperes

Kondor Péter esperesi székfoglalója*

Tisztelt Püspök Úr, Esperes Urak, Lelkész Testvérek, Ünnepi Közgyûlés!

A magyar millennium évében nem feledhetjük a múltat, bennünket kétezer év keresztény-
sége és ezeréves történelmünk kötelez. A magyarság nem csak jelzõ rajtunk, hiszen akkor
ér valamit, ha áthat bennünket. Ezeréves igazságát és erejét nem lehet gyengíteni. A ma-
gyarság vér, mely Pusztaszertõl csorog és lüktet át minden magyar szíven, mint örök fo-
lyó. A magyarság föld is, vérrel, könnyel áztatott föld, amely kenyeret ad, s ahogy a költõ
mondja, bölcsõfát termel, s egykor mindannyian ölébe hullunk átálmodni a nagy éjsza-
kát. A magyarság történelem is, nyelv, alkotmány, mûvelõdés, mely sokszínûségével, tra-
dícióival, itt Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegyénkben szlovák és német ajkú testvé-
reinkkel, gyülekezeteinkkel erõsíti a nemzet testét. Legyen a magyarság ihletés és kötele-
zés. Legyünk újra lelki és Krisztusi emberekké, hiszen egyedül õ lehet a példa, az út, a cél.
Legyen Krisztus a fórumon, a családokban, a szívekben. Krisztus mint szolgálat, mint
megváltó Úr az életünk felett.

Nagy dolgok nem hirtelen támadnak, hanem hosszú idõ, olykor századok alatt. Kár-
tyavárakat lehet építeni szempillantás alatt, a kölni dómhoz századok kellenek. Nem azt

   * Elhangzott a kelet-békési egyházmegye közgyûlésén, Kondoroson, 2000. június 24-én
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szeretném, hogy máról holnapra csodát mûveljünk, hanem azt, hogy amit századok épí-
tenek, abban mi is segíthessünk. Isten lelke tegyen, formáljon alkalmassá erre, hogy szí-
vünkkel, érzéseinkkel, gyermekálmainkkal és öregkori áldásunkkal is õt szolgáljuk. Jár-
hatok elöl abban, hogy Krisztust teszem Úrrá életem s családom felett. Megfoghatom azok
kezét, akik szintén megteszik ezt: ha jobban, mint én, azért, hogy engem emeljenek, ha
gyöngébben, mint én, azért, hogy Krisztushoz vezethessem õket. Mert néki, a Krisztus-
nak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Mi csak hírvivõk vagyunk, akik el-
tûnnek, amikor megérkezik a Király. Nagy Sándor, minden idõk leghatalmasabb
uralkodója, meglátogatta a hordójában ülõ cinikus bölcset, Diogenészt és azt mondta
neki: kívánj, amit akarsz és én megadom neked! Diogenész azt felelte: állj félre a hordóm
elõl, hogy a nap süssön rám. Jaj annak a lelki vezetõnek, aki a maga személyének földi
nagyságával eltakarja az ember lelkét keresõ égi napot, Krisztusnak az arcát!

Esperesi szolgálatomat s mindannyiónk szolgálatát az teszi értékessé, hogy mennyi-
re nõ általa a Krisztus, a mi megüresedésünk és alább szállásunk által. Önthet valaki
aranyhegyeket a szegénység és nyomor megtölthetetlen völgyeibe, teleépítheti
a l k o t á s o k k a l
a földet, amelyeken márványtáblák az õ nevét hirdetik, ezáltal sem a világ nem lesz
szebb, sem a nyomorúság el nem fogy. De ha a saját életébõl egy-egy szelíd szót, néma kéz-
szorítást tud adni annak, akiben ezáltal a Krisztus növekszik, akkor betölti hivatását.

Így szeretném a szívemen hordozni mindannyiónkat, Istennek itt élõ népét, gyüleke-
zeteinket, oktatási és szeretetintézményeinket, egész anyaszentegyházunkat, egyházi és
világi felsõbbséget (megköszönve püspök úr segítségét, elnök úr, polgármester úr támo-
gatását, s kérve további szolgálatukra Isten áldását).

S mindenekfelett hordozom a Krisztus nevét, mert nem adatott más név a mi megtarta-
tásunkra. Õ a mi igazságunk, ha õt hittel átkaroljuk, érte bocsánatot nyerve, benne igaz-
nak lát és igazakul fogad el az Isten. Nincs más méltóság, nincs más érdem, nincs más di-
csõség, csak amit õ ad nekünk ingyen kegyelmébõl. De ez elég égen és földön. Hordozzuk
õt így a szívünkben, s mindenütt neki szolgálhatunk: iroda, tanácsterem, iskola, szeretet-
otthon, piac mind-mind a szentek szentjévé válik, ha magunkat Istennek ott eszközül ad-
juk, hogy szeretete, áldása és békessége áradjon át rajtunk. Oly sokszor tapasztalhattam
már, hogy valóban igaz Jézus szava: Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak ne-
veztetnek. Legyen békességünk befelé és kifelé, belül a szívben és kinn magunk között.
Ahogy Pál mondja: Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben! Ugye ahhoz, hogy
békétlenség, harc, viszály legyen, nem kell két ember, akik veszekednek, hanem egyedül,
egymagamban egy szobában rettenetes harcok dúlhatnak bennem, mert a félelem, a
féltékenység, a hiúság, a megbántottság érzése, a gyûlölködõ gondolatok, ezek azok,
amelyek belülrõl tesznek valakit békétlenné. Hiába van a békés környezet, békétlen
marad mindaddig, amíg a Krisztus békéje el nem uralkodik ezeken az indulatokon.
Tehát eluralkodik, s nemcsak meghúzódik valahol a lélek kicsi zugában, hanem
eluralkodik. Amilyen mértékben valóság számunkra, hogy Isten békessége van

 Esperesi székfoglaló
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bennünk, olyan mértékben lesz ugyanez a békesség körülöttünk. S mi tudjuk azt, hogy ez
a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva vár ez a világ
olyan embereket, akik irányt mutatnak, az erkölcsi zûrzavarból kivezetõ utat, a békesség
útját. Segíteni kész, megbízható, emberséges, tisztaszívû, tisztakezû és tiszta tekintetû,
igaz embereket vár. Akik nem a maguk emberi erõlködésébõl, nagyot akarásából adnak,
hanem abból, amit felülrõl kaptak, s Krisztus Lelkének az erejével segítik az emberi élet
milliónyi nyomorúságát, s az Istennel való együttlét boldog közösségébõl hozzák
magukon a menny derûjét, örömét, a szolgáló szeretet tüzét. Ebben a szolgálatban áldjon
és erõsítsen meg bennünket az Isten!

Kondor Péter
esperes

Az egyházmegye tisztségviselõi

Esperes: Kondor Péter
Egyházmegyei felügyelõ: dr. Rück András
Espereshelyettes: Baranka György
Másodfelügyelõ: Gálik András
Evangélizációs és missziói felelõs: Baranka György
Ifjúsági felelõs: Kutyej Pál Gábor
Katechetikai felelõs: Bátovszky Gábor
Diakóniai ügyvivõ: Aradi András Péter
Egyházmegyei jegyzõk: Németh Mihály

Csirmaz Sándor
Számvevõszéki elnök: Hankó Andrásné
Gazdasági felelõs: Boldis Zsolt
Egyházmegyei ügyész: dr. Lipták András
Egyházmegyei presbiterek: Veres R. Csaba Endre

Vrbovszki Györgyné

Esperesi hivatal: 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3.
Tel.: (66) 449 424
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1. Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
Emberé a munka, Istené az áldás.

A GYÜLEKEZET MÚLTJA

A középkori Békéscsaba a törökdúlás idején teljesen elpusztult. A törökök kiûzése után,
1718-ban, a Felvidékrõl szlovák nyelvû evangélikusok érkeztek erre a vidékre a vallás-
szabadság és a jobb megélhetés reménységében. A szabad ég alatt tartották meg elsõ isten-
tiszteletüket, elénekelve a magukkal hozott Tranoscius énekeskönyvbõl a „Pán Buh jest
má síla i doufáni”, azaz „Isten nékem erõm, bizodalmam” kezdetû éneket, melyet azóta
is a csabai „Erõs várunk”-ként tartunk számon.

Elõbb rõzsébõl font, sárral tapasztott, paticsfalú templomot építettek, majd 1745-ben,
id. Tessedik Sámuel lelkész buzgó fáradozása nyomán, sok nehézség közepette, fél esz-
tendõ alatt épült fel a Tiszántúl törökdúlás utáni elsõ evangélikus kõtemploma, a mai Kis-
templom õse. Ezt 1773-ban oldalhajókkal, 1783-ban toronnyal bõvítették. Így nyerte el
mai formáját.

A bõséges gyermekáldás és az újabb betelepülések következtében a gyülekezet lélek-
száma a 18–19. század fordulójára meghaladta a 10 ezer fõt. A 620 férõhelyes Kistemp-
lom kicsinek bizonyult. Ekkor a gyülekezet merész, nagyszabású terv megvalósításába
kezdett: 1807-tõl 1824-ig, 17 esztendõ alatt, Milecz Mihály és Uhrin András lelkészek ve-
zetésével felépítették a Nagytemplomot. Ez a templom 76 méteres tornyával, 52 méteres
hoszszúságával, 3500 ülõhelyével a történelmi és mai Magyarország, sõt egész Közép-
és Kelet-Európa legnagyobb evangélikus temploma. A gyülekezet lélekszámának emel-
kedésével, a csabai „szõlõkben”, melyet a köznyelv „Jamina” néven emleget, 1875-ben
épült fel a harmadik, ún. erzsébethelyi templom Békéscsabán.

Hadd álljon itt a gyülekezet lelkészeinek névsora: Konik (Konicsek) Tamás (1718), Su-
hajda János (1718–1726), Szalay János (1725–1728), Burian Sámuel (1728–1744),
Tessedik Sámuel id. (1744–1749), Vandlik Márton (1749–1753), Gyurcsek (Georgiades)
János (1753–1780), Drozdik Sámuel (1780–1785), Gyurcsek András (1780–1798), ekkor-
tól már két rendes lelkésze van a gyülekezetnek, Draskóczi Milecz Mihály (1785–1815),
Uhrin András (1799–1841), Boszi Mihály (1815–1818), Haan János (1815–1855),
Broszman Dániel (1841–1853), dr. Szeberényi Gusztáv Adolf (1853–1890) a bányai egy-
házkerület püspöke, Haan Lajos (1855–1891), Linder Károly (1871–1920) már a harma-
dik rendes lelkészi állást tölti be, az erzsébethelyi gyülekezet lelkésze, dr. Szeberényi La-
jos Zsigmond (1890–1941) esperes, Koren Pál (1892–1921) esperes, Csepregi György
(1900–1918), Knyihár Károly (1904–1934), Szeberényi Gusztáv (1918–1941), Linder
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László (1920–1960), Jakabfi György (1922–1939), Francisci (Francziszty) Mihály (1934–
1946), Rohály Mihály (1939–1951, majd 1957–1959), Dedinszky Gyula (1942–1972),
Mekis Ádám (1942–1980), Kiss György (1948–1974), Deme Károly (1961–1972),
Táborszky László (1972–2000), Kutyej Pál (1973-tól), Povázsay Mihály (1975–1985),
Kovács Pál (1980–1994), Aradi András Péter (1986-tól), Németh Mihály (2000-tõl),
Kutyej Pál Gábor (2000-tõl) és Kondor Péter (2001-tõl).

Az anyakönyvek 1722 óta maradtak fenn.
1945-ig a gyülekezet élete – a szektásodás jelenségeit leszámítva – töretlen fejlõdést

mutat. A gyülekezet területén 13 lelkész szolgál, ebbõl 5 parókus lelkész. A gyülekezet
sok iskolát, többek között egy gimnáziumot, internátust, árvaházat, diakonissza anya-
házat, szeretetotthont tart fenn. A lélekszám meghaladja a 33 ezer fõt.

Ezt a fejlõdést, máig ható következményekkel, a II. világháborút követõ események
akasztják meg. Ezek a következõk:

A lakosságcsere
A II. világháború után a gyõztes nagyhatalmak a benesi Csehszlovákia kérésére beleegye-
zésüket adták ahhoz, hogy Csehszlovákia és Magyarország között lakosságcserét hajt-
sanak végre. Ennek lényege az volt, hogy ahány magyarországi szlovák nemzetiségû la-
kos önként Csehszlovákiába költözik, annyi csehszlovákiai magyart, akarata ellenére is át-
telepíthetnek Magyarországra. 1946 õszétõl csehszlovák szervezõ- és
propagandabizottság jött hazánkba, így Békéscsabára is, akik a „Matka nas volá!” azaz
„Édesanyánk hív!” jelszavával a menni vagy maradni gyötrõ kérdését tették fel a város
lakóinak. A kérdés a gyülekezetet is érzékenyen érintette, hiszen egyik lelkésze, Francisci
(Francziszty) Mihály önként kitelepülésre jelentkezett, másik – hitoktató – lelkésze
Balázs Bagyinka János a Kistemplomban Fussatok a hegyekre címmel, áttelepülésre
bujtogató magyar (sic!) nyelvû prédikációt mondott. Ráadásul a csehszlovák
lakosságcsere-bizottság azt követelte, hogy dr. Samuel Osusky szlovák ev. püspök a
Nagytemplomban prédikálhasson. Ennek a kérésnek a gyülekezet vezetése, bölcs
döntésével, nem tett eleget. Békéscsabáról végül is 1946 õsze és 1948 vége között 7408
lakos, közöttük kb. 6200 evangélikus távozott el a lakosságcsere során.

Ez olyan sebet ejtett a gyülekezet és a város életén, amelyrõl sokáig nem lehetett beszél-
ni. Ma is nehéz errõl szólni, hiszen indulatokat kavar fel még mindig ez az ügy. Ugyan-
akkor biztató jel, hogy a zömmel Komárom (Komarno) környékére áttelepült békéscsaba-
iak napjainkban testvérgyülekezeti szinten tartják a kapcsolatot szülõföldjükkel és gyü-
lekezetünkkel.

A kommunizmus
Az iskolákat, a gimnáziumot, az internátust, a diakonissza anyaházat államosították. Az
egyházi földeket elvették. A tanítókat az egyháztól elidegenítették. Mengyan György pél-
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dául papból lett a kommunisták által államosított gimnázium igazgatója. 1949/50-ben
még 3056 gyermek részesült iskolai hitoktatásban. 1988/89-ben egy sem.

A csabai lelkészek közül Dedinszky Gyulát 1950. március 25-én állásából felfüggesz-
tették, mivel néhány társával együtt fellebbezett a bányai egyházkerület törvénytelen vá-
lasztási eljárása ellen. Az egyházi iskolák államosítása ellen való tiltakozása miatt
Rohály Mihály békéscsabai lelkészt, esperest a városi tanácsházán a hírhedt Békés me-
gyei ÁEH-elõadó, Gregor György jelenlétében fenyegetésekkel lemondatták. A két csabai
lelkész eltávolításának hátterében azonban okként megjelenik az is, hogy kiálltak
Ordass Lajos püspök mellett.

Híveink közül sokakat meghurcoltak. Az egyházzal kapcsolatot tartók a munkahe-
lyeken nem részesülhettek elõléptetésben, fizetésemelésben. Az iskolákban még a 80-as
évek közepén is felállították azokat a tanulókat, akik konfirmációra jártak, és
kinevettették õket az osztálytársaikkal, megszégyenítve õket ezzel. Az ifjúsági munkát
akadályozták.

Kirakatpolitikát folytattak. Az állam és egyház jó viszonyát tükrözendõ például az
1978-ban földrengéskárt szenvedett Nagytemplom felújítását támogatták, ugyanakkor
a lelki életet ellehetetlenítették.

Mivel Békéscsabán az evangélikus egyház a legnagyobb keresztyén közösség, és Bé-
kés megyében is az országos átlagot jóval meghaladja az evangélikusok száma, ezért job-
ban szem elõtt voltunk. Így a kommunizmusnak ezt a sajátos, „viharsarki” változatát az
itt lakó evangélikusság erõsebben érezte, és következményeit mind a mai napig
erõsebben érzi és szenvedi, mint az ország más vidékein.

A szekularizáció
A modern életforma kialakulása; Békéscsabának a csendes, falusias jellegû településbõl
elõbb megyeszékhellyé, majd megyei jogú várossá való átalakulása; lakosságának 70
ezer fõre való duzzadása és ezzel együtt a lakosság vallási és nemzetiségi összetételének
megváltozása; a társadalom szerkezetének módosulásai; az alföldi tanyavilág eltûnése;
a kulturális, oktatási lehetõségek bõvülése stb. az elvilágiasodást mind elõsegítették és
hozzájárultak a lelki és egyházi élet hanyatlásához.

Mindezek (lakosságcsere, kommunizmus, szekularizáció) vezettek oda, hogy ha csak
a múltra nézünk, akkor a szinte tragikus ellélektelenedés jelenségeit figyelhetjük meg
gyülekezetünkben. Ennek hû tükre az elmúlt mintegy száz év statisztikai adatainak
változása.

Népmozgalmi adatok a Békéscsabai Evangélikus Egyházközségben

Keresztelés Konfirmáció Esketés Temetés
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1900-ban 1 184 101* 303 835
1950-ben 500 478 220 361
2000-ben 156 66 41 204

* nincs meg minden adat!

A JELEN

Gyülekezetünkben jelenleg öt aktív lelkész szolgál: Aradi András Péter, Kondor Péter,
Kutyej Pál, Kutyej Pál Gábor, Németh Mihály. Nyugdíjas lelkészünk Kovács Pál.

Gyülekezetünk lélekszáma: az egyháztagok becsült száma 19 ezer fõ; az egyházköz-
ségi tagok száma kb. 7 ezer fõ és a választói névjegyzékben szereplõk száma 1400 fõ.

Naponta tartunk szlovák nyelvû reggeli istentiszteleteket, 3 hétköznap este magyar
nyelvû istentiszteleteket. Vasárnaponként Békéscsabán 3 templomban (Kistemplom,
Nagytemplom, erzsébethelyi templom) 2 szlovák nyelvû és 3 magyar nyelvû istentiszte-
letet tartunk. Ezeken összesen átlagosan 500 fõ vesz részt. Békéscsabán kívül
Mezõmegyeren (templomban), Újkígyóson (templomban), Kétsopronyban (iskolában),
Telekgerendáson (templomban), Szabadkígyóson (r. katolikus templomban),
Csabaszabadiban (háznál), Fényesen (volt tornyos iskolában) és a Lencsési lakótelepen
(közösségi házban) tartunk rendszeresen istentiszteleteket.

Gyülekezetünkben több iskolai és gyülekezeti csoportban kb. 500 gyermeknek és fia-
talnak tartunk hittan- és bibliaórákat.

Az úrvacsorázók száma évi 3300 lélek.
Gyülekezetünk területén szeretetotthon mûködik, ahol idõs testvéreinket gondozzuk.

Büszkeségünk a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, ahol közel 500 diák, mintegy 60 pedagógus és
családtagjaik vannak gyülekezetünk látóterében.

A jelen nehézségeit, gondjait két dolog jellemzi igazán. Az egyik a lelki élet elevenebbé
tételének sürgetõ feladata. Rengeteg evangélikus él Békéscsabán, akit nem érünk el. Ha-
tékonyabbá kell tennünk lelkészi szolgálatunkat. A másik az „Uram, nincs emberem” ál-
lapota. Szükségünk lenne kántorra, hitoktatókra, temetõgondnokra stb. Sajnos ez nem
csupán személyi, hanem anyagi kérdés is.

Ez tehát egyházközségünk jelene, röviden.

A JÖVÕ

Ami pedig a rövid távú terveinket illeti, 2006-ig ezek a következõk:
1. Parókiafelújítások
Az elmúlt évtizedekben ez elmaradt. Az erzsébethelyi parókia már megújult, az egyik
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belvárosi lelkészlakás felújítása folyamatban van. Ezenkívül még hátravan két parókia-
épület (melyben 4 lakás található összesen) renoválása.

2. Templomok tatarozása
A telekgerendási templom 2002-ben 10 éves. Külsõ festése, kisebb javítások aktuálisak.
Az újkígyósi templomunk 2003-ban lesz 70 éves. Felújítását, apróbb részletekben, az

idén elkezdjük.
A Kistemplom 2005-ben lesz 260 éves. Már most látszik, hogy külsõ, esetleg belsõ fes-

tése szükségessé válik.
A mezõmegyeri templomot 1968-ban szentelték fel. Tornyot nem lehetett építeni hoz-

zá. Ezzel a toronnyal „adósok” vagyunk a mezõmegyerieknek. Ha ebben a ciklusban
nem is, de 2008-ig meg kellene építeni.

A Nagytemplom külsõ-belsõ festése sem várathat sokat magára.
3. Levéltár és irodaépület áthelyezése
A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség központi épületeinek tõszomszédságá-

ban van egy, az egyházi kárpótlás során természetben visszaigényelt ingatlan. Ezt
jelenleg a Nyugdíjfolyósító Intézet használja irodának és levéltárnak. Akár kérelmünk
elõresorolásával is szeretnénk minél elõbb visszaszerezni ezt az ingatlant, mivel a
gyülekezeti levéltárunk 4 különbözõ helyen van szétszórva, és az egyik tárolóhelyen
megkezdõdött az iratok penészesedése.

4. Orgonahangolás, felújítás
A Kistemplom orgonájának tisztítását, hangolását és az erzsébethelyi templom orgo-

nájának felújítását 2002-ben megvalósítottuk.
Bár gazdaságilag különálló tevékenységet folytatnak, mégis érintik egyházközsé-

günket a szeretetotthon és a gimnázium tervei.
5. A szeretetotthon tervei
Az Európai Unióhoz való csatlakozás feltétele bizonyos infrastrukturális feltételek

teljesítése. Ezek nélkül nem kaphat mûködési engedélyt a szeretetotthon. Ezek a követke-
zõk: orvosi rendelõ, nõvérszoba, mosoda kialakítása. A szeretetotthon tervezi még né-
hány lakószoba építését is. Ezekhez a munkákhoz a szeretetotthonnak már elkészültek
a tervei.

6. A gimnázium tervei
A jobb beiskolázhatóság érdekében is, a gimnazisták és fõiskolások körében végzett

lelkipásztori munka érdekében is, égetõ szükség van egy kollégium építésére vagy kollé-
giumnak alkalmas épület vásárlására.

A mindenható Isten, aki a sok bajban, küzdelemben meggyötrött és megvetett, de meg-
újulásért epedõ Békéscsabai Evangélikus Egyházközségünket mind ez ideig megtartotta
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és megõrizte, áldja meg terveinket, és vezessen tovább bennünket a jövõben is, tetszése
szerint, míg együtt nem örvendezhetünk nála, az õ országában…

Dr. Szeberényi Andor Németh Mihály
felügyelõ lelkész

Lelkészi hivatal: Békéscsaba (Belváros): 5600 Békéscsaba, Luther u. 1.
Tel.:  (66) 322 162
Békéscsaba-Erzsébethely: 5600 Békéscsaba,
Szántó Kovács J. u. 1. Tel.: (66) 328 890

Istentiszteleti hely: Békéscsaba-Nagytemplom, Szeberényi tér 2.
Békéscsaba-Kistemplom, Szeberényi tér 1.
Békéscsaba-Erzsébethely, Orosházi út 83–85.
Békéscsaba-Mezõmegyer, Fõ u. 28.
Békéscsaba-Fényes, Fényes tanya 1988. (volt iskola)
Bcsaba, Lencsési lakótelep, Féja Géza téri Közösségi Ház
Telekgerendás, Dózsa Gy. út 11.
Csabaszabadi, magánházaknál,
Kétsoprony, Dózsa Gy. út 18/20. (iskola)
Szabadkígyós, Kossuth tér (r. k. templom)
Újkígyós, Iskola u. 1.

Lelkész: Aradi András Péter
Kondor Péter esperes
Kutyej Pál Albert
Kutyej Pál Gábor
Németh Mihály

Felügyelõ: dr. Szeberényi Andor
Lélekszám: 15361/7000/1391
Testvérgyülekezet: Arad (Románia), Nagylak (Románia),

Komárom (Szlovákia), Mikkeli (Finnország)

Anyaegyház: Békéscsaba (13935/6500/1300)
Leányegyház: Telekgerendás (463/200/42), gondnok: Hankó Mihályné
Szórvány: Csabaszabadi (123/20/3), Doboz (30/20/0), Kamut (46/20/2),

Kétsoprony (167/60/6), Murony (45/20/4),
Szabadkígyós (251/60/11), Újkígyós (301/100/23)
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Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Levéltára
5600 Békéscsaba, Luther u. 1. Tel.: (66) 322 162
Vezetõ: Kovács Pál ny. lelkész

Evangélikus Szeretetotthon
5600 Békéscsaba, Berényi út 125. Tel.: (66) 325 056
Igazgató: Kutyej Pál Albert lelkész
Otthonvezetõ: Szente Béláné

Egyházi Temetkezési Szolgáltatás Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 20. Tel.: (66) 322 214
Vezetõ: Zelenyánszki János gondnok

2. Gerendás-Csorvási Társult Evangélikus Egyház-
község

A KÉT GYÜLEKEZET MÚLTJA

Gerendás
A békéscsabai és orosházi evangélikusok a 20. század elején kezdtek letelepedni ezen a
környéken, amikor a határrészt felparcellázták. Eleinte a békéscsabai gyülekezet lelkészei
gondozzák, majd 1925 õszén dr. Raffay Sándor püspök Kiss Benõ békéscsabai segédlel-
készt kiküldi az egyház megszervezésére. A következõ évben, 1926-ban megalakul a Ge-
rendási Evangélikus Egyházközség, ekkortól van helyben anyakönyvezés. Elsõ lelké-
szének Kiss Benõ testvérét, Kiss Kálmánt választják meg, aki 1935-ig szolgál itt. Ekkor
építik fel a parókiát. 1936-ban Solymár Pált választják lelkésznek, aki elsõ feladatának a
templomépítést tekintette. 1936–37 között el is készül a templom. Solymár Pál 1956 elejéig
tartó szolgálata után Keveházi László került ide. Mivel 1957-ben politikai okok miatt
Nagybocskai Vilmost Pilisrõl távozásra kényszerítették, cseréltek Keveházi Lászlóval.
Nagybocskai szolgált a leghosszabb ideig a gyülekezetben, 1974-ig, s ez jótékony hatás-
sal volt rá. Ebben az idõben egy ideig Gerendás Pusztaottlakával társult, a Gerendáson
lakó lelkész látta el az ottani szolgálatokat is. 1975–76 között Brebovszky Gyula helyette-
sített Csorvásról, majd 1976 végén Huley Alfréd került ide. 1984-ben Huley Alfréd
betegsége alatt a békéscsabai lelkészek helyettesítenek. Mivel Huley Alfréd még abban az
évben nyugdíjba ment, 1984-tõl 1990-ig Szeverényi János szolgált itt, 1986-ig segédlel-
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készként, majd rendes lelkészként. Ismét két év helyettesítés következik (Halasi László
Medgyesegyházáról), majd 1992-tõl Baranka György kerül ide segédlelkészként. 1996-
ban választották meg parókus lelkésznek.

Csorvás
A csorvási evangélikusok 1874-ben Orosháza leányegyházává szervezõdtek, 1875. janu-
ár 1-tõl önálló anyakönyvet vezettek. Ekkor Freitag János a tanító. 1890-ben Csorvás
anyaegyházközségként önállósodik. Freitag János segédlelkészként és tanítóként szol-
gál tovább, majd 1900-tól rendes lelkészként mûködik 1912-ben bekövetkezett haláláig.
A templom 1901-ben épült. 1912 és 1919 között Sipos András a gyülekezet lelkésze, akit
1919-tõl Rohály Mihály követ. 1932-ben cserélt Tátrai Károly gyulai lelkésszel. Ez utóbbi
szolgált itt a leghosszabb ideig, 1968-ig, s talán õ gyakorolta a legnagyobb hatást a gyüle-
kezet életére. Sajnos ez többségében negatív hatás volt. Tagja volt a kommunista pártnak,
jelentõs funkciókat bírt, s jelleme nem közelebb vitte a gyülekezeti tagokat Istenhez, ha-
nem inkább eltávolította. 1969-tõl 1983-ig szolgált egészen más szellemben Brebovszky
Gyula. Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. Távozása után a békéscsabai lelkészek he-
lyettesítettek, míg Szeverényi János Gerendásra nem került. Bár Gerendáson lakott, a
csorvási lelkészi állásba is beiktatták. Újabb helyettesítések után Csorvás társult Geren-
dással, így 1992-tõl Baranka György a mai napig itt is munkálkodik.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

Amint látható, a két gyülekezet 1984-tõl egy lelkészi állást tartott fenn, kettõt a jelen hely-
zetben nem is képes fenntartani. Még egy lelkészi fizetés is terhet jelent a két gyülekezet-
nek, mely összesen nem egészen 2 millió forintból gazdálkodik évente. Ennek ellenére
1993-tól kezdve mellettem dolgozik feleségem is, Baranka Mária, mint segédlelkész, s el-
sõsorban a hitoktatás, gyermekmunka területén szolgál, de bizonyos rendszerességgel
istentiszteleteket is tart. A két gyülekezet egymásrautaltságát végül a társulás fejezte ki
hivatalosan is.

A továbbiakban a gyülekezet életével, jelen helyzetével kapcsolatban a legfontosabb
dolgokat abban a reményben írom le, hogy ebbõl a kötetbõl látható lesz, hol, milyen segít-
ségre lenne szükség, van-e olyan gyülekezet, melyet még talpra lehet állítani, s melyek
azok, melyeket még „érdemes” ilyen célzattal segíteni.

Mint említettem, gondot okoz a két gyülekezetnek még egy lelkészi fizetést is összead-
ni. A feleségem hol a hitoktatói óradíjból, hol a gyesbõl kap fizetést. De a gond nem itt van,
hanem ott, hogy a nélkülözhetetlen kiadásokra is alig telik, s fõleg nem telik missziói ki-
adásokra, a gyülekezet építését szolgáló kiadásokra. Pedig valójában sokrétû misszió
folyik a két gyülekezet területén. A gyülekezetek anyagi erejét jóval meghaladó pl. a gyer-
mekmunka, jelenleg kb. 110–120 gyermeket tanítunk. Csak néhány összehasonlító adat:
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a két gyülekezetben a rendszeresen templomba járók száma kb. 50, a gyülekezetek egy-
házfenntartóinak száma kb. 136. Csorváson a legrosszabb az arány az evangélikusság
népegyházi adata és a választási névjegyzékben szereplõk között: 1500/46! Gerendáson
ez az arány kedvezõbb: 400/90.

Amikor 1992-ben ide kerültem, Csorváson mindössze 3-4 hittanosom volt. Az iskolá-
ban a felhívásra senki sem jelentkezett. Tapasztaltuk, hogy igen magas százalékban nin-
csenek megkeresztelve a gyerekek, de már a szüleik sem! Így a hagyományos módon nem
lehetett folytatni a gyermekmissziót. Hittan helyett bibliai szakkört hirdettünk meg a gye-
rekek és szülõ között (szülõi értekezleteken), utalva az általános mûveltségre stb. Így in-
dult be a hitoktatás az iskolában és a két óvodában, s ma Csorváson mintegy 70 gyermek-
kel foglalkozunk. Van gyülekezeti hittan is, s kétévente kislétszámú konfirmáció, de jelen-
tõs azoknak a száma, akik vagy nincsenek megkeresztelve, vagy névleg tartoznak
valahová, de nálunk találták meg a helyüket. Több esetben kérték meg nem kereszteltek a
keresztségüket.

Gerendáson is elõrelépés volt, hogy beindítottuk a hitoktatást a katolikus óvodában,
ahol addig egyáltalán nem volt. Az iskolában itt megvolt a hagyományos hittan. Ha a
gyerekek létszámában csökkenés mutatkozik, az a falu népességcsökkenésével magya-
rázható. Csorvás népessége elég stabilnak mondható (kb. 6000 fõ, Gerendás 1600).

Ugyancsak megmozgatta a gyermekmunkát a már három éve mûködõ Szivárvány-
Bétel Evangélikus Bábcsoport, melynek tagjai gerendási és csorvási hittanosok. Oroshá-
zán megyei Ki mit tud? vetélkedõn helyezést értek el. Az iskolák elõszeretettel kérnek meg,
hogy a bábcsoport segítségével iskolai ünnepségeken szerepeljünk, pl. karácsony alkal-
mával.

Külön színfolt, hogy az iskolákkal való együttmûködés jegyében az 5. osztályokban
karácsony elõtt és húsvét elõtt a Jézus élete címû film segítségével a kereszténység kialaku-
lásáról, lényegérõl beszélhetünk a gyerekekkel (minden gyermekkel!), kapcsolódva a tör-
ténelem ötödikes anyagához. A hetedik osztályokban évente két osztályfõnöki órán drog-
prevenciós elõadásokat tartok, a nyolcadik osztályokban pedig a helyes szexuális életre,
családi életre nevelés van a középpontban. Ezek a programok már mintegy 5 éve mennek
mind a két település iskolájában, így lehetõségünk van minden itt tanuló gyermekkel ta-
lálkozni.

Rendszeresen szervezünk nyári gyermektáborokat. Volt olyan év, amikor Gerendás-
Csorvás általános iskolás gyermekeinek a 10%-át (80 gyermeket) vittük bibliai táborba.
Az átlagos létszám 30 és 50 között mozog.

Igyekszünk olyan evangélizációs programokat szervezni, melyeken keresztül meg-
nyerhetjük az általunk tanított gyermekek szüleit, a középkorúakat. Többször szolgált
nálunk a Continental Singers együttes szabadtéren és a templomban is. Más, kimondot-
tan a fiatal felnõttek számára rendezett evangélizációkat is rendeztünk, általában az egész
települést megszórva meghívókkal.

A gyülekezetet szeretnénk építeni, erõsíteni a következõkkel is. Nagy ünnepeken,

Gerendás-csorvási társult egyházközség



118

évente kb. 6 alkalommal jelenik meg az Út, Élet, Igazság címû gyülekezeti újság az útkeresõ
tinédzserek számára. Ez az egyetlen szál, amivel a gyülekezethez tudjuk kötni a gyüleke-
zetbe egyelõre nem járó 100 tinédzserünket.

A csorvási szociális otthonban rendszeresen tartunk istentiszteleteket, valamint al-
kalmanként szolgálunk a gerendási katolikus szeretetotthonban is.

Nem részleteztem a hagyományos szolgálatokat (bibliaórák, látogatás, házi úrvacso-
ra stb.). Ez a megszokott mederben folyik, eltekintve attól, hogy Csorváson kihaltak a bib-
liaórára járók, Gerendáson pedig erõsen lecsökkent (5-6 fõ). Gerendásra úgy lehet tekin-
teni, mint egy hagyományos falusi gyülekezetre, ahol még megvan a gyülekezethez való
tartozás tudata, bár „viharsarki” szinten, tehát kb. 30 igehallgató vasárnaponként.
Csorvás azonban inkább hasonlít egy missziói központhoz, ahol 10 és 20 között vannak
vasárnap az istentiszteleteken, de egy szeretetvendégségen lehet, hogy 60-an is, s ebbõl 40
olyan, aki soha nem jár templomba. Vagy a karácsonyesti alkalmat említhetném, amikor
jelen van kb. 5 gyülekezeti tag, s mintegy 100 ismeretlen!

Még egy gondolat: Csorváson a gyülekezetépítést is segítené egy gyülekezeti családse-
gítõ kiépítése, ugyanis igen sok a szegény. De ezt sem lehet megvalósítani a szegényes
költségvetésbõl.

Mind ez ideig sajnos csak kevesek kapcsolódtak be újólag tartósan a két gyülekezet éle-
tébe. Mégis folyik a sokrétû misszió, melynek kell, hogy a késõbbiekben gyümölcse le-
gyen. Ugyanakkor egyre csökkennek az anyagi forrásaink, s már nem lehet jobban
beosztani azt, ami nincs. Öt éven belül lépni kellene olyan szinten, hogy a gyülekezet
legyen missziói gyülekezetté nyilvánítva, mert késõbb központi segítség nélkül nem lehet
azt a missziót tovább folytatni.

Baranka György
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 5925 Gerendás, Kossuth u. 4. Tel.: (66) 249 199.
Istentiszteleti hely: Gerendás, Kossuth u. 4.

Csorvás, István király u. 19.

Lelkész: Baranka György
Baranka Mária segédlelkész

Felügyelõ: Mezõfi Erzsébet
Lélekszám: 1170/500/135

Társegyházak: Csorvás (786/200/45), felügyelõ: Szabó László
Gerendás (384/300/90), felügyelõ: Mezõfi Erzsébet
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3. Gyomai Evangélikus Egyházközség
A GYÜLEKEZET MÚLTJA

Stockhammer Ferdinánd földesúr telepítette a német ajkúakat az 1800-as évek elején Me-
zõberénybõl Gyomára. Néhány család Elekrõl és Soltvadkertrõl is áttelepült. Foglalko-
zás szerint: birtokosok, iparosok, földmûvesek voltak. Ingyenes házhelyet és földet kap-
tak kertnek a betelepülõk. Az evangélikusokat eleinte a mezõberényi német lelkész,
Oertel Zakariás gondozta. Telket kaptak a templom, az iskola, a parókia és a tanítói lakás
részére, valamint ezek fenntartására 70 kh földet. 1835-tõl már saját anyakönyvet
vezetnek.

Elsõ önálló lelkészük, Czuker Sándor 1840-tõl 1867-ig szolgált itt. 1854-ben 100 000
téglát vettek a templom építéséhez, amelyet 1861-ben építettek, 1862-ben avattak fel. A pa-
dok, az oltár, az oltárkép, a faragott szószék, minden elkészült, az orgona, a toronyóra, az
elsõ harangok is.

1867-tõl 1904-ig Schulcz Jenõ volt a lelkész. 1887-ben a zsindelyes templomtetõ ki-
gyulladt, és minden berendezés porrá égett. Mindent újjá kellett építeni. Nagy adakozás
indult egész Magyarországon. Nemcsak a békési evangélikus gyülekezetekben adakoz-
tak, hanem a ma Romániában lévõ Nagylak, Szemlak, a Jugoszláviában lévõ Újvidék, a
ma Ausztriában lévõ gyülekezetek is gyûjtöttek, úgy, mint határainkon innen. Így sike-
rült újjáépíteni a templomot.

1883-ban épült a parókia, 1897-ben az iskola, 1905-ben pedig a tanítói lakás.
1887-ben temetõi földet vettek, 1890-ben epreskertet vásároltak.
1905 és 1912 között Hajts Bálint, 1912-tõl 1942-ig Feiler Ernõ szolgált Gyomán. 1914-

ben a templomtetõ rézfedést kapott, mert a forgószél letépte a tetõt. Nem múltak el nyom-
talanul a világháború évei sem. Nemcsak a férfiak távoztak családjuk körébõl, s
maradtak oda, mélységes bánatot hagyva maguk után, hanem elkövetelték az orgonasí-
pokat és a nagyobb harangot is. 1922-ben új harangot vásároltak, 1923-ban új orgonasí-
pokat.

1943-tól 1954-ig Szabó Kálmán volt a lelkész. A nemzetiség megtartó erõi a nyelv és a
vallás, amelyhez azok, akik fenn akartak maradni, makacsul ragaszkodtak. A német
nyelv oktatása az iskola államosítása után elmaradt, a nemzetiség gyökerei elszakadtak.
Tudását, kultúráját, amelyet hozott egykor, beolvasztotta a környezete. A háborút követõ
németellenes hangulat, a kollektív felelõsségre vonás tovább csonkította a gyülekezetet.
A II. világháború által erõsen megtépázott, majd meggyalázott németeknek elvették föld-
jét, házát, vagy kitelepítették otthonából. Az életükkel nemcsak a katonák fizettek, hanem
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nõk és férfiak, akiknek kezében sohasem volt fegyver, akiket a Szovjetunió újjáépítésére
elhurcoltak, Sohtiban és Novosohtiban dolgoztak sokan 5 esztendeig is. A további meg-
torlásoktól félve, mivel az evangélikusság Gyomán egyet jelentett a németséggel, sokan
ezt nem vállalták.

A gyülekezet utolsó, helyben lakó lelkésze 1954 és 1977 között Sáfár Lajos volt. Azóta
szomszédos gyülekezetek lelkészei szolgálnak itt helyettesként. 1977 és 1981 között
Riesz György Mezõtúrról, 1982 és 1988 között Csepregi Zsuzsanna Mezõberénybõl,
azóta pedig 2002 nyaráig a kondorosi lelkészek, 1990 és 1998 között Sztojanovics
András, 1998–2001-ben Kondor Péter, 2001 és 2002-ben pedig Tuska Tibor. 2002.
augusztustól Horváth Zoltán Olivér segédlelkész kapott megbízást a gyomai
szolgálatra.

A GYÜLEKEZET MAI HELYZETE

A Gyomai Evangélikus Egyházközség a múltban erõs volt. Az államosítással, a nyelv- és
vallásoktatás megszûnésével alapjaiban és anyagi erejében gyengítették meg. Létszámát
tekintve a településen belül a harmadik helyen álló felekezet hívei számában is erõsen
megfogyatkozott. A közösség akarata, Isten segítsége, az áldozatkészség mégis lehetõvé
tették, hogy épületeink, a templom és a parókia újra meg újra megújuljon.

1989-ben befejezõdött a parókia felújítása.
1990-ben befejezõdött a templom felújítása.
Az akkor korszerûnek látszó szigetelési technika nem hozta meg a várt eredményt, és

10 év elteltével újra kellett szigetelni a parókiát, kívül-belül ismét felújítva azt. Ebben az
esztendõben a templom külsõ vakolatának helyreállítási munkáit kellett elkezdeni. Ezt
az országos egyház támogatásából és járadékból finanszírozzuk.

Tuska Tibor
helyettes lelkész

Lelkészi hivatal: 5500 Gyomaendrõd, Fõ u. 178.
Istentiszteleti hely: Gyomaendrõd, Fõ u. 178.

Lelkész: Horváth Zoltán Olivér segédlelkész
Gondnok: Barát Károlyné
Lélekszám: 357/300/60
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4. Gyulai Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Gyulán a hitéleti változás az 1520-as és 30-as évek fordulóján következett be. A döntõ for-
dulat Patócsy Ferenc fõkapitánysága idején (1542–1552) Szegedi Kis István (1505–1572)
fellépéséhez köthetõ. Õ az alsóbb iskoláit Gyulán végezte, s 1545-ben tanítóként tért visz-
sza városunkba.

A protestantizmus napja akkor virradt fel igazán, amikor Mágócsy Gáspár (1514–
1587) 1554. május 23-án átvette a vár fõkapitányságát. Ebben az idõben virágzott fel az
iskola, ahova az ország távoli vidékeirõl jöttek tanulni. Híres tanárai közül Sztárai Mi-
hályt (1554), Szikszai Fabricius Demetert (1557–1562) és Sibolti Demetert (1562–1566)
ismerjük.

A gyulai evangélikusok papjairól Gálszécsi Istvánon (az 1540-es évek eleje) s Gyulai
Miklóson (1545) kívül annyit tudunk, hogy Balog Ferenc prédikátor 1556 és 1559 között
Mágócsy mellett szolgált. 1562-ben egy István nevû lelkésszel, 1563-ban pedig Sztárai
Mihállyal találkozunk. Sibolti Demeter távozása 1566-ban már összhangba hozható a
kálvini reformáció megerõsödésével.

Egyesek szerint Göcsi Máté (késõbb erdélyi református püspök), akit a toronyi zsina-
ton (1550) lutheránus esperessé választottak, 1566-ig Gyulán szolgált. Kormos László õt
a tiszántúli egyházkerület püspökének tudja. Ha így van, akkor Gyula volt a tiszántúli
evangélikus püspökség székhelye. Ez nem, de az biztos, hogy a térség lutheránusainak
a szellemi központja Gyula volt.

A várat 1566-ban elfoglalta a török. Az 1567. február 24-i debreceni zsinaton a vidék
papsága a helvét hitvallást írta alá. Ezt követõen sokáig nincs fellelhetõ nyoma városunk-
ban az evangélikus vallásnak. Az újjátelepített Gyula õslakosai zömmel reformátusok
voltak, a néhány evangélikus lelki gondozását a református lelkészek végezték. Még
1830-ban is csak 18 evangélikus élt Gyulán, de a város fejlõdése és megyeszékhely volta
a környék evangélikusait egyre nagyobb számban vonzotta. Az 1900-as népszámlálás
már 800 evangélikust talált a városban és környékén.

A Gyulai Evangélikus Fiókegyház
Az egyházközség megalapítását elõkészítõ gyûlést 1907. március 10-ére hívták össze az
arad-békési egyházmegye vezetõi. Június 3-án úgy döntöttek, hogy csekély számuk mi-
att csak fiókegyházat alapítanak. Az egyházközségnek ekkor kb. 424 tagja volt, melybõl
147 volt adófizetõ. Az elsõ gyulai evangélikus istentisztelet megtartására 1908. április
20-án, húsvét másodnapján, délelõtt 9 órai kezdettel került sor. Évi öt istentiszteletet tar-
tottak: karácsonykor, húsvétkor (úrvacsoraosztással), áldozócsütörtökön
(konfirmációval), pünkösdkor és a reformáció ünnepén. Egyházi alkalmaikat az állami
elemi iskolában tartották. A gyulai fiókegyház híveit kezdetben a három békéscsabai vá-
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rosi lelkész, majd 1918 nyarától Vidovszky Kálmán, békéscsabai segédlelkész gondozta.
A hitoktatás is megindult: mind az elemiben, mind a polgári leányiskolában és a katoli-
kus fõgimnáziumban. Felügyelõvé dr. Ladics Lászlót választották.

1910 elején már tervbe vették a templomépítést is. 1913. augusztus 17-én kimondták az
önálló egyházközség megalakítását, annak megállapításával, hogy „az egyház anyagi
egzisztenciája csupán az egyházi adón felül remélhetõ jelentékenyebb segéllyel lesz biz-
tosítva”.

Ekkor már nemcsak a város polgárai, hanem a helybeli foglyok és katonák lelki szük-
ségleteinek kielégítésérõl is igyekeztek gondoskodni mind a hitoktatást, mind az isten-
tiszteletek megtartását illetõen. A világháború súlyos megrázkódtatással járt. Az önálló
egyházközséget nem tudták megszervezni.

A háborút követõen sok menekült érkezett a megszállt vidékekrõl. Közülük többen
bekapcsolódtak az egyházközség életébe. A gyülekezet tagjainak jó része kicserélõdött
1907-hez képest. 1922-ben havi rendszerességgel tartottak istentiszteletet. A kezdemé-
nyezést az új felügyelõ, dr. Vangyel Endre fõszolgabíró vette át, s Kuthy Dezsõ missziói
lelkész segítette a munkájában.

Az önálló Gyulai Evangélikus Egyházközség története
1923. november 4-én tartották meg Kemény Gábor lelkész beiktatását a missziói egyház-
községbe. Ekkortól vezetnek saját anyakönyvet. Az önálló egyházközség pedig 1924. au-
gusztus 12-én alakult meg. Az év októberében az Országos Földbirtokrendezõ Bíróság 41
kh. földet utalt ki az egyházközség számára. 1926 elején tanítót helyeztek ide a kántori
teendõk elvégzésére. Az önállósulás feltételei megteremtõdtek, a lelkész azonban, fizeté-
sének rendezetlensége miatt, 1927. április 15-én Bajára távozott.

Tátrai Károly bányakerületi segédlelkészt, a csépai missziós egyház gondozóját hív-
ták meg a helyébe, 1927. szeptember 25-én. Az anyagi jellegû problémák végigkísérték (az
1940-es évek elsõ felét leszámítva) a gyülekezet életét. A lelkész 2400 pengõs fizetését pl.
csak a missziói segélyalapból tudták szinten tartani. Mindennek ellenére, az országos
gyûjtés eredményeként 1927. december 18-án dr. Raffay Sándor felszentelte az újonnan
épített templomot. A belmissziói munka felerõsödött: 1929-ben helyi Luther Szövetség,
Evangélikus Nõegylet és Leányegylet is alakult. A gyülekezet 1468 négyszögöl területet
kapott az új városi köztemetõbõl. 1930. augusztus 15-én az új tanácsterem s egy év múlva
a parókia is elkészült. 1932-ben azonban a lelkész szembekerült hívei egy részével a re-
verzálisok szigorú megítélése miatt. A béke csak lelkészcsere révén állt helyre: 1932. de-
cember 14-én Rohály Mihály csorvási lelkésszel cserélt.

A Gyulához tartozó 9 község ellátásához (750 lélek, a gyulai 884 mellett) 1933 óta az
egyházkerület által fizetett segédlelkész szolgálatát vették igénybe. Gondozták a kórház
és a tüdõszanatórium betegeit, havi 2 istentiszteletet tartva bennük. A fogházban a fiatal-
korúaknak havi 2 alkalommal tartottak hitoktatást. Ekkor Gyulán 110 gyermek részesült
hitoktatásban. A felnõttek számára december elseje és pünkösd között heti 2 alkalommal
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tartottak bibliaórát, a Keresztyén Ifjúsági Egylet tagjai vasárnap délutánonként gyûltek
össze. 1938. október 7-re elkészült a templomtorony is.

Rohály Mihályt 1939-ben meghívták Békéscsabára és hamarosan esperessé is meg-
választották. Utódává, 1939. szeptember 17-tõl Benkõ István budapest-angyalföldi (ko-
rábbi gyulai) segédlelkészt választották meg. Õ vasárnaponként reggel 9-kor katonai, 10-
tõl pedig rendes istentiszteletet tartott. 15 órától a kórházban, 18 órától pedig a templom-
ban tartott esti istentiszteletet. 1940-ben, Stéberl András adományának köszönhetõen a
lelkészlakást teljesen átépítették. 1942-ben átadta acélharangját a medgyesegyházi gyü-
lekezet. A templom 1944-ben kisebb háborús kárt szenvedett: ablakai betörtek. 1945 hús-
vétjára kijavították a károkat, s 1947-re megépítették az új oltárt. Az oltárképet Faragó Zol-
tán festette. A földet viszont 1951-ben fel kellett ajánlani az államnak (585 aranykorona
értékben, s kárpótlást sem lehetett igényelni utána), csak 1 kh háztáji maradt meg.
Idõközben az egyesületek is beszüntették munkájukat. 1957–58-ban a lelkész a
lemondott esperes helyett ellátta az esperesi teendõket is. 1962-ben renoválták a
templomot. Benkõ István 1962-ben Orosházára távozott.

Bodrog Miklós Orosháza-Rákócziteleprõl érkezett 1962-ben. Vasárnaponként reggel
9-tõl a gyermekeknek, 10-tõl a felnõtteknek tartott istentiszteletet. A bibliaórát csütörtö-
kön 18 órakor tartotta. 1963-ban vettek egy Simpson motorkerékpárt szórványszolgálati
célra. 1974-ben Rákospalotára távozott a lelkész.

Kendeh György a gyülekezet lelkésze 1974-tõl. 1977-ben renováltatta, újrafestette a
templomot. 1979-ben a templom és parókia telkének egy részét a város közterület céljára
kisajátíttatta. 1980-ban villamosíttatták a harangot, s 1983-ban orgonát hozattak egy el-
néptelenedett Tolna megyei gyülekezetbõl. 1989-ben Angyalföldre választják meg lel-
késznek, ezért távozik.

Lackner Pál 1989–1991 között volt helyettes lelkész Gyulán. Jó érzékkel használta fel
a gyülekezet építésére a lakosság körében a rendszerváltozás idején megnyilvánuló na-
gyobb igényt a vallásos életre. Szolgálata, különösen az ifjúsági munkát illetõen, kie-
melkedõ   jelentõségû volt.

Liptákné Gajdács Mária 1991-tõl 2000 nyaráig szolgált segédlelkészként a gyüleke-
zetben. 1991-ben a templom padjait villanyfûtéssel látták el. Ebben az idõben kapott autót
az egyházközség. A csütörtöki bibliaórák a csekély látogatottság miatt elmaradtak.

Jakab Béla lelkész a szatmár-nagykárolyi gyülekezetbõl érkezett Gyulára 2000-ben.
Helyettes lelkészi évek után 2002-ben választották meg és iktatták be gyülekezeti lel-
késznek.

A gyulai  egyházközség filiái és szórványai
A gyulaiak mindig is nagy gondot fordítottak a szórványokra, hisz eredendõen az Arad
megyei szórványok (Simonyifalva) könnyebb elláthatósága indokolta az egyházközség
önállósítását. Trianon után a Bihar megyei szórványok ellátása került elõtérbe.

Az önállósodott egyházközségnek Dobozon, sõt Kötegyánban is voltak adófizetõi.
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1926-ban Kétegyházán, 1929-ben Sarkadon alakult fiókegyház. Mindketten jelentõs
kölcsönökkel támogatták mind a templom, mind késõbb a torony megépítését. Az 1930-
as évek elején Sarkadon havi 2, Sarkadkeresztúron, Kétegyházán havi 1 alkalommal,
Lõkösházán és Dobozon kéthavonta, míg Eleken  negyedévente tartottak istentiszteletet.

A sarkadi fiókegyház Lotz Tibor személyében 1947. július 15-én kapott lelkészt. A 13
helységbõl álló szórvány gondozására motorkerékpár állt a rendelkezésére, s egy öt síp-
soros harmóniumot is vettek. 1953 júliusában Lotz Tibor Csikóstõttõsre költözött, helyébe
Halasy Endre érkezett. Õ azonban 1954 õszén Komádiba ment át. Ettõl kezdve a sarkadi
szórvány gondozása ismét Gyula feladatává vált.

Az eleki szórvány helyzete gyökeresen megváltozott, amikor 1946-ban a kitelepített
katolikus németek helyére a szlovákiai magyarság körébõl mintegy 700 fõs evangélikus
közösség érkezett a községbe. A gyülekezet megszervezésére Hernád Tibort kérte meg Or-
dass Lajos püspök, s ide csatolták a kétegyházi és a lõkösházi fiókegyházat. Hernád Tibor
1946 és 1950 között szolgált itt, 1948-tól beiktatott lelkészként. Sikerült részére államse-
gélyt szerezni. Lelkészlakot, imaházat és 10 kh földet is kapott. 1947-tõl saját anyaköny-
vet vezetnek. Hernád Tibor utóda Zeman Zoltán lett, aki 1950-tõl 1962-ig szolgált itt, az
utolsó években már nyugdíjasként. Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. Azóta a gyulai
lelkészek gondozzák.

A megnövekedett feladatok miatt a távoli szórványokat 1956-ban elvették Gyulától,
ezzel racionalizálódott a szórványgondozás: a sarkadi fiókegyházközség területébõl
Komádihoz csatolták Körösnagyharsányt, Biharugrát, Zsadányt, Gesztet, Mezõgyánt
és Nagygyantét. Szeghalomhoz Okányt. Békéscsabához Dobozt, Gerlát és Pósteleket.
Gyulának Sarkad, Sarkadkeresztúr, Gyulavári, Kisnyék, Méhkerék és Újszalonta
maradt.

1962 márciusától Elek (Kétegyházával együtt) formális önállóságát elvesztve Gyula
társegyháza lett. A lévitai szolgálatot vállaló Áchim Andrásnak rendes otthont lehetett
kialakítani. A gyülekezeti háztáji földeket is sikerült megtartani. Ebben az idõben Bodrog
Miklós Sarkadon minden hónap 2. és 4. vasárnapján 15 órakor, Sarkadkeresztúron a
nagy ünnepek elsõ napján 17 órakor, Kétegyházán minden hónap 3. vasárnapján s a nagy
ünnepek másodnapján 16 órakor, Eleken pedig minden hónap 1. és 3. vasárnapján s a
nagyünnepek másodnapján 14 órakor hirdette az igét.

Komádiban a református lelkésszel szembefordult hívek alapították meg az evangéli-
kus gyülekezetet 1927 elején. Eredetileg a tiszai egyházkerület tiszavidéki egyházmegyé-
jéhez tartozott. Lelkésze abban az évben Kirner Gusztáv volt, akit 1927 decemberében
Pályi Dénes követ. Õ 1941-ig szolgált itt. 1941 végétõl Solymár Andrást küldi ki a püspök,
1942-ben megválasztják és 1954-ig szolgál Komádiban. Ekkor Halasy Endre kerül ide
1972-ig. Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. Egy ideig a hajdú-szabolcsi egyházmegye
lelkészei gondozzák, majd Kendeh György gyulai szolgálata idejében a gyulai lelkészek
gondozása alá kerül. Így vált a déli egyházkerület részévé.
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Ebben az idõben viszont Sarkadkeresztúron megszûnt az istentiszteletek tartása. Lip-
tákné idejében a szórványokban az istentiszteletek tartása havi egy alkalomra csökkent
le.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

A gyülekezeti munka megújult: ismét vannak bibliaórák csütörtök délutánonként, a hit-
tanórák (12 volt hetente, s ebbõl 4 iskolákban) és az istentiszteleten megjelenõk száma is
megszaporodott. 2000-ben újra villamosíttatni kellett a harangot, 2001-ben pedig felújít-
tattuk az orgonát. Kéthavonta jelentetünk meg egyházi újságot. Az esperes úr közbenjá-
rásának köszönhetõen a lelkészi fizetés kérdése megnyugtatóan rendezõdött. A gyulai
egyházközség költségvetése azonban továbbra is évrõl évre 300–400 ezer Ft hiányt mutat
annak ellenére, hogy híveink az egy fõre esõ adományok terén az elsõk között állnak az
egyházkerületben. Az eleve kicsi, 480 fõ nyilvántartott hívõbõl ugyanis csak 76-an veszik
ki rendszeresen részüket az egyház terheibõl. Ha nem tudunk ezen segíteni, az az egyház-
község létét fogja veszélyeztetni.

Korábban a szórványok s az autó leadásával tervezték a költségeket elviselhetõ szintre
csökkenteni. Az új egyházvezetés álláspontja azonban a visszafejlõdés helyett a fejlesz-
tésre helyezi a hangsúlyt. A jövõben szeretnénk Gyula üdülõhely voltát jobban kihasz-
nálni gyülekezetünk anyagi alapjának stabilizálása érdekében. Ez nemcsak az üdülõ-
vendégek körében végzett nagyobb propagandára szorítkozna, hanem pl. 1-2
vendégszoba kialakítását tervezzük a parókia mellett, vagy egy emeletráépítést, illetve ha
nagyobb összegû támogatást kapnánk, egy házat is lehetne vásárolni egyházi üdülõ
kialakítása céljára, melynek bevételei kisegíthetnének bennünket. Szívesen alakítanánk
ki társegyházi kapcsolatot is, akár Gyula testvérvárosával, a Stuttgart melletti
Ditzingennel, akár más gyülekezettel. Temetõ híján pedig, az esetleges igények felmérése
után, annak a lehetõségét is meg akarjuk vizsgálni, hogy kialakítható lenne-e a templom
egy elhatárolt részében egy urnasor.

Jakab Béla Eleken ismét havi két alkalommal, a hó elsõ és harmadik vasárnapján 15
órakor, míg Sarkadon a hónap második és negyedik vasárnapján délután fél kettõkor,
Kétegyházán a hónap elsõ vasárnapján délután fél kettõkor, Komádiban pedig a hó utol-
só vasárnapján 15 órakor hirdeti az igét. Sarkadon a református templomban,
Komádiban a református kistemplomban, Kétegyházán a református imateremben,
Eleken pedig az evangélikus imaházban tart istentiszteletet. Jelenleg Eleken 10,
Komádiban pedig 6 adófizetõje van az egyházközségnek.

Bizalommal telve nézünk a jövõbe. 2002-ben, templomunk felszentelésének 75. évfor-
dulója alkalmából szeretnénk megvalósítani annak felújítását, külsõ tatarozását, s meg
kívánjuk jelentetni gyülekezetünk történetét.
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Dr. Németh Csaba
felügyelõ

Lelkészi hivatal: 5700 Gyula, Béke sugárút 29. Tel.: (66) 361 554
Istentiszteleti hely: Gyula, Béke sugárút 29.

Elek, Hõsök útja 32.
Kétegyháza, Dózsa György út 38. (református imaterem)
Komádi, Keresztesi út 25. (református kistemplom)
Sarkad, Veress Sándor u. 15. (református templom).

Lelkész: Jakab Béla
Felügyelõ: dr. Németh Csaba
Lélekszám: 1146/434/101

Anyaegyház: Gyula (737/410/77)
Leányegyház: Elek (105/10/10), gondnok: Morárné Demeter Erzsébet

Komádi (100/6/6), gondnok: Czakó László
Szórvány: Berekböszörmény (2/-/-), Biharugra (4/-/-), Csökmõ (2/-/-),

Geszt (4/-/-), Kétegyháza (76/5/5), Körösnagyharsány (1/-/-),
Körösszakál (4/-/-), Körösszegapáti (1/-/-), Kötegyán (6/-/-),
Magyarhomorog (2/-/-), Méhkerék (6/-/-), Mezõgyán (5/-/-),
Sarkad (65/3/3), Sarkadkeresztúr (15/-/-), Újiráz (4/-/-),
Zsadány (7/-/-)

Hozzá tartozik még: Darvas, Mezõsas, Told, Újszalonta, Vekerd

5. Kondorosi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az egyházközség története is a község történetével kezdõdik. Áchim Ádám, szarvasi lel-
kész, fõesperes, nagy szeretettel karolta fel az ezen a vidéken élõ szórvány evangélikuso-
kat. Saját vagyonából 200 kat. holdat adományozott az egyházközségnek. Szarvasról
Keviczky László segédlelkészt küldte ki, aki 1887. július 12-én érkezett Kondorosra. Ek-
kortól vezetnek önálló anyakönyvet.

Azon a nyáron a hithû és buzgó hívek áldozatából felépült az elsõ templom, helyeseb-
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ben imaház, mert tornya nem volt. 1887. november 6-a a felszentelés napja. Az 1887. év
utáni esztendõk az egyházszervezés és -építés korszakát jelentették.

A lelkész közbenjárására Thury János szarvasi származású budapesti harangöntõ
egy 150 kg-os harangot adományozott az egyházközségnek. Egy másikat
közadakozásból szereznek be a hívek. A harangokat haranglábra helyezték. A
gyülekezet és vele együtt a község is rohamosan növekedett.

A templom is kezdett szûknek bizonyulni, és elhatározták az új templom építését.
Áchim Ádám 100 000 koronával járult hozzá a templom építéséhez. 1903-ban az egyház
tanyáján 1 000 000 téglát égettek ki, és 1904-ben már fel is épült az új templom. Akik a temp-
lom építéséhez hozzájárultak adományaikkal, bejegyeztettek az „Aranykönyv”-be. E
könyv a mai napig is megvan és hirdeti õseink adakozókészségét. Ifj. Gerey Ernõ buda-
pesti mûépítész „Ámen” jeligéjû tervét fogadták el a versenytárgyaláson. A terv alapján
hódmezõvásárhelyi építõk kivitelezték az építést (Szabó és Koncz). Május elején kezdték
a munkát és novemberben már be is fejezték. 1904 decemberében, ádvent második vasár-
napján volt az új templom felszentelése. Az oltárt Urr György kassai faszobrász készítette,
az utolsó vacsorát ábrázoló relief Urr egyik német mesterének remek alkotása, egyetlen
fából faragta ki és egyedüli példány a világon. A templom neobarokk stílusban épült, s az
ország legszebb evangélikus templomai közé tartozik. Az építésben és munkálatokban
az egész gyülekezet részt vett. A templom építészeti jellegénél és kivitelezésénél fogva
rendszeres karbantartásra és gyakoribb tatarozásra szorul. A 20-as évek végén és az 50-
es évek közepén, valamint 1968-ban volt renoválva. Az elsõ tatarozáskor közel 20 hold
földet adtak el a tatarozás költségeinek fedezésére. A második tatarozáskor már fõként a
hívek önkéntes adományaiból tataroztak.

A templomépítés mellett nem feledkeztek meg az iskoláról sem. A gyülekezet megala-
kulása után hamarosan iskolát is építettek, és amint növekedett a gyülekezeti lélekszám,
úgy sorra új iskolát is építettek.

A békés fejlõdést itt is megzavarta az elsõ világháború kitörése, mely mélyen megrázta
a gyülekezetet. Mélyen visszaesett a születések száma és azt meghaladta a halálozások
száma.

Az elsõ világháború után a gyülekezet újra talpra állt és végezte tovább a maga szolgá-
latát. Keviczky László nyugalomba vonult és helyére 1934. október 1-jén új lelkészt iktat-
tak be a gyülekezet vezetésére Balczó András személyében, aki 1939. december 15-ig hû-
ségesen végezte szolgálatát a gyülekezetben a jól kitaposott úton. Nevezetessé lett ez a
parókia, mert az egyetlen parókia az országban, ahol olimpikon és többszörös öttusa vi-
lágbajnok született ifj. Balczó András személyében.

1940-ben pályázati úton több lelkész meghallgatása után a gyülekezet Pribelszky Mi-
hály helyettes lelkészt választotta meg, aki egyben kondorosi születésû is volt. 1944-ig
szépen haladt a gyülekezet élete. A második világháború azonban sok sebet ejtett a gyü-
lekezeten. Megsebesült maga a lelkész is, aki az utcán elesett katonát akarta az arra robogó
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tankok elõl elhúzni, és egy gránát- vagy bombaszilánk a lábát érte és súlyosan megsebe-
sítette. Egész életére bicegõvé lett. Ekkor volt itt segédlelkész Virágh Gyula. Pribelszky Mi-
hály szolgálatát nem is tudta többé egyedül vállalni a nagy, 5 000 lelkes gyülekezetben.
Segédlelkészek, majd Benczúr Zoltán vallástanító lelkész és végül 1956-tól két lelkész
szolgált a gyülekezetben: Bártfay-Kelló Gusztáv és Pribelszky Mihály. A két lelkész távo-
zása után a püspök 1959-ben Roszík Mihály alberti lelkészt bízta meg a helyettesítéssel.
Ugyan rövid ideig végezte itt a szolgálatát, mégis erõs kézzel és krisztusi szeretettel a gyü-
lekezetet újra egy akaratra bírta. A gyülekezet Fábry István és Táborszky László szemé-
lyében új lelkészpárt hívott meg, akiket 1959. május 31-én iktattak be.

Most már mindketten nekilátnak a gyülekezet építésének. A gazdasági épületet le-
bontják és gyülekezeti termet építenek a lelki munka fokozására. A gyülekezet a
munkában összeforrt lelkészeivel és újra az áldott építõmunka kezdõdött a
gyülekezetben. A két lelkész jól kiegészítette egymást. Fábry István inkább mint
igehirdetõ tûnt ki, Táborszky László pedig mint kitûnõ szervezõ. Ez a kettõs azonban
nem sokáig szolgál együtt. Fábry Istvánt 1961 áprilisában a mezõberényi II. kerületi
gyülekezet hívta meg lelkészéül, miután onnan Deme Károlyt Békéscsabára választották
meg. Ezután Táborszky László egyedül szolgált a gyülekezetben mint parókus lelkész. A
másik parókus állást szünetelteti a gyülekezet, s helyette segédlelkészek szolgálnak a
gyülekezetben.

Szívós, céltudatos munkával a gyülekezet zilált anyagi helyzetébõl megmenekült és
ma már anyagi tartalékokkal is rendelkezik. Templomának a padlózatát márványlapok-
kal cserélték fel, s ezzel a templom belsejét valóban csodálatosan széppé alakították.

1972 õszén Táborszky Lászlót a békéscsabai gyülekezet hívta meg lelkészének. Ekkor
került Békéscsaba-Erzsébethelyrõl Kondorosra Deme Károly.

Az 1973-as esztendõ az új imaterem építésének az engedélyezésével és a tervek, a lebo-
nyolítás jegyében ment végbe. 1974-ben elkezdõdött az imaterem kibõvítése, mely az õsz
végén már használatba is került. Attól kezdve télen fûtött helyiségben, a most már mint-
egy 150 személyt befogadó imateremben tarthattuk az istentiszteleteket.

1975. június l6-án éjjel fél tizenegykor viharkár érte a tornyot és a templomot. Mintegy
3,5 millió Ft kár keletkezett. A kár helyreállításához fontos volt a pénzügyi fedezet bizto-
sítása. A templom megfelelõ módon volt biztosítva. Az Állami Biztosító 1,5 millió Ft-ot volt
hajlandó adni a kár helyreállítására. Mivel házankénti gyûjtésre engedélyt nem kaptunk,
nagyarányú külföldi segélyre, de belföldire sem volt kilátás, mert az országos egyháznak
egyéb nagy gondjai is voltak, a presbitérium úgy döntött, hogy bepereli az Állami Bizto-
sítót.

A per az Állami Biztosítóval két évig húzódott el. Az egyházközség 1 750 000 Ft-ot kö-
vetelt még az Állami Biztosítótól. Végül a pert teljes egészében megnyerte, a követelt össze-
gen túl még két évre ötszázalékos kamatot, a perköltség megtérítését és az orgonájának a
helyrehozatalára 130 000 Ft-ot ítélt meg a megyei bíróság. Így összesen még kétmillió
forintot kapott az egyház.
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A templom helyreállításának a költségei így biztosítva voltak. Az elsõ szakaszban a
templom helyreállítására került sor. Ez 1977. augusztus 28-ára el is készült. Ekkor szen-
telte fel D. Káldy Zoltán püspök a helyrehozott templomot.

De még hátra volt az orgona és a torony helyreállítása. Mivel pénzbeli fedezetünk elég
volt, az orgona kibõvítése mellett döntött a gyülekezet. Trajtler Gábor orgonamûvész és
egyházügyi országos orgonaszakértõ tervei szerint 12 regiszterrõl 22-re bõvítették ki az
orgonát. Az orgona felavatására 1977. november 28-án került sor, a felavatást Mekis
Ádám esperes végezte.

Még ebben az évben elkészült a parókia központi fûtése is.
1978 tavaszán elkezdõdött a torony helyreállítása is. A lelkész javaslatára elmaradt a

torony beállványozása, és a mesterek úgy oldották meg a feladatot, hogy az óralap kivéte-
le után a torony gerendáit, amelyek összekapcsolásra el voltak készítve, egy csigán fel-
húzták, és alulról haladva felfelé megtörtént a torony összeállítása. A vörösrézzel való
beborítást és a kereszt elhelyezését felülrõl kezdtük el, és mire leértünk, már a teljes torony
be volt fedve. Ezzel a torony munkálatai is befejezõdtek, nem kis örömére Kondoros nagy-
község lakosságának és a híveinknek.

Még 1978-ban megtörtént a parókia külsõ renoválása is.
Deme Károly lelkész saját kérésre 1987. július 1-jével nyugdíjba vonult, de néhány hó-

napra, nyugdíjasként ellátta a szolgálatokat. A gyülekezet meghívta a lelkészi állásba
Sztojanovics András sámsonházi lelkészt, aki 1987 õszén bemutatkozó igehirdetést tar-
tott, majd 1988. május 15-én a lelkészválasztó közgyûlés egyhangúlag megválasztotta
lelkészének. Az új lelkész beiktatására 1988. július 3-án, vasárnap délután 3 órakor került
sor, D. dr. Harmati Béla püspök szolgálatával.

Az új lelkész a hitélet területén erõtlen gyülekezetet vett át, a kommunista hatalom a
Viharsarokban minden eszközzel meg akarta szüntetni az egyházi életet. Ennek követ-
kezményei igen súlyosak voltak. Lecsökkent a templomba járók száma, kevesen vették
igénybe a keresztelést, a konfirmációt, nem volt gyerek-, illetve ifjúsági munka. Remény-
ségre adott okot, hogy a politikai helyzet gyökeres változáson ment át, a kommunista
rendszer vérontás nélkül összeomlott, lehetõség nyílt egy szabad, demokratikus állam fel-
építésére. Ez minden bizonnyal kedvez az egyház népének is.

1990-ben a templom oldalsó négy tornyának a csatornáit, illetve a tetõzetét újította meg
a gyülekezet, az idõtállóság érdekében a borítás vörösrézzel történt.

Az egyházi ingatlanok sorsával foglalkozó törvény nagy reménységet ébresztett a
gyülekezetben. A lelkész javaslata szerint, ha ez megvalósul, a templom melletti diákott-
hont visszakérjük, s egy bentlakásos öregotthont alakítunk ki.

Az 1992-es év még az ifjúsági munka szempontjából is kiemelkedõ jelentõségûnek bi-
zonyult. Az év végén Kondoroson koncertezett a Ten Sing Norvégia 20 fõs csapata. Elõ-
adásuk nyomán 15 tizenéves elhatározta, hogy megpróbálkoznak Ten Sing csoport lét-
rehozásával. A lelkész teljes támogatásával be is indult a munka, amely a következõ
években egyre terebélyesedett.
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1993-ban már megkezdtük volna az öregotthon kialakítását, de az általános iskola
épülethiány miatt nem tudott kiköltözni a diákotthonból. A készülõ otthon támogatására
alapítványt hozott létre a gyülekezet „Kondorosi Evangélikus Egyházközségért Alapít-
vány” néven, melynek alapvetõ feladatául az otthon létrehozását s fenntartását, vala-
mint az ifjúsági munka  anyagi támogatását jelölték meg.

1995 májusának utolsó vasárnapján kerülhetett sor a Kondorosi Nyugdíjasház felszen-
telésére.

Az ezt követõ évek sem voltak mentesek a nagyszabású beruházásoktól. A nyugdíjas-
ház további bõvítésébe fogott a gyülekezet. Ez a munka áthúzódott 1998 elejére is, de a
nagyja még 97-ben elkészült.

Mivel Szebik Imre püspök úr a Budai Szeretetotthonok élére kérte fel igazgató lel-
késznek Sztojanovics Andrást, s õ ezt a felkérést elfogadta, a gyülekezet Kondor Pétert
hívta meg lelkészéül, akit 1998. augusztus 31-én iktatott be hivatalába Táborszky László
esperes.

A következõ évben megtörtént a nyugdíjasház külsõ homlokzatainak felújítása, s
megkezdõdtek a belsõ vakolatjavítások, az erõs vizesedés miatt speciális technikával.

A 2000. évben a parókia tetõzetének cseréjére kerülhetett sor, s megkezdõdött a temp-
lom beázásainak elhárítása. Helyi, ökumenikus összefogással megújulhatott az orgona,
és hosszú évek után ismét jár a toronyóra, harangütõvel és toronyzenével is jelezve az idõ
múlását a község örömére.

A 2000. évi általános tisztújítás során a kelet-békési egyházmegye új esperesének gyü-
lekezetünk lelkészét választották, akit D. dr. Harmati Béla püspök iktatott be hivatalába
Kondoroson 2000. június 24-én. A püspök úr 2000. december 1-tõl Tuska Tibor egyház-
megyei segédlelkészt küldte a gyülekezetbe, hogy segítse az esperest szolgálatában,
majd pontosan egy évvel késõbb, mivel az esperest Békéscsabára hívták lelkésznek, a
gyülekezet egyhangú választása alapján D. dr. Harmati Béla püspök igehirdetési
szolgálatával Kondor Péter esperes iktatja be a gyülekezeti lelkészi állásba.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE ÉS TERVEI

Nagy öröm az évrõl évre sokasodó ifjúság jelenléte a Ten Sing csoportokban és a hitokta-
tásban, hiszen õk gyülekezetünk utánpótlása, akik nemcsak helyben, de vidéken és
külföldön is szolgálnak koncertjeikkel, bizonyságtételükkel, és a község kulturális életé-
bõl sem hiányozhatnak. A nyugdíjasház életét idõrõl idõre a nyugdíjasház „baráti köre”
igyekszik rendszeres tésztagyártásával segíteni, mely alkalmakon az énekszó, imádsá-
gok, áhítatok, finom sütemények és a sokszor elfeledettnek hitt szlovák szavak sem hiá-
nyozhatnak. Így kapcsolódnak össze imádságos kézzé a gyülekezet kicsinyei és nagyjai,
hogy ha másként is, de mégis együtt tudják az Úr dicsõségét hirdetni.
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Templomunk teljes külsõ-belsõ tatarozása szükségesnek bizonyult, melynek elsõ na-
gyobb lépéseire 2001-ben került sor az északi és déli rész felújításával. A keleti és nyugati
oldal renoválása egy statikai vizsgálatra vár, mely munkálatokat legkésõbb 2003 tava-
szára szeretnénk elkészíttetni.

További pályázatoknak köszönhetõen 2002-ben sikerült a parókia külsõ tatarozását
is elkészíteni, valamint a régi homlokzati díszek is újra díszíthetik a parókia utca felõli
oldalát. Emellett sikerült a régi stílus megtartásával korszerûsíteni az ablaküvegeket és
kicserélni új, korszerû hungaropán üvegekre. A megvalósításra váró dolgok között szere-
pel még a templomunk megvilágítása. Amennyiben az erre vonatkozó pályázatunk nem
nyer megfelelõ elbírálást, úgy gyülekezetünk saját erejébõl is szeretné mihamarabb kivi-
lágítva látni nagy becsben tartott templomát.

A gyülekezet nagy becsben tartja lelkészeinek, kántortanítóinak emlékét, ezért évente
kétszer lelkes csapat végzi a régi síremlékek gondozását, karbantartását. Egy kedves gyü-
lekezeti házaspár adományából még a 2002-es évben felavatásra kerülhet a templomban
egy márványtábla az itt szolgáló lelkészek névsorával.

Az a reményünk, hogy 2004-ben a templom szentelésének 100. évfordulóján fiatalok
és idõsek, mindazok, akik Kondoroson egyházközségünk életébe bekapcsolódtak, a
megújult falak között, megújult szívvel adhatunk hálát Istennek a gyülekezetet megtar-
tó kegyelméért.

Tuska Tibor
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 5553 Kondoros, Hõsök útja 24. Tel./Fax: (66) 388 875
Istentiszteleti hely: Kondoros, Hõsök útja 24.

Lelkész: Tuska Tibor
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Felügyelõ: Zuberecz Tibor
Lélekszám: 2500/1500/860
Testvérgyülekezet: Kiskapus (Erdély), Kürten-Delling (Németország)

Anyaegyház: Kondoros (2471/1500/860)
Szórvány: Hunya (29/-/-)

Kondorosi Nyugdíjasház – Evangélikus Egyház
5553 Kondoros, Endrõdi út 2. Tel.: (66) 389 134, Fax: (66) 388 875
Igazgató: Tuska Tibor
Otthonvezetõ: Fridlné Pljesovszki Anita

6. Medgyesegyházai Evangélikus Egyházközség
Örvendezek, mikor mondják nekem:

Menjünk el az Úr házába.
(Zsolt 122,1)

A mostani egyházközség közös gyökerekbõl majdnem azonos idõben alakuló, de rész-
ben külön fejlõdõ két egykori anyaegyház társulásából jött létre.

A KÉT GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Medgyesegyháza
Medgyesegyháza községet Békéscsabáról kirajzó szlovák nemzetiségû evangélikus csa-
ládok alapították 1889-ben. Gyülekezetté szervezõdve 1890-tõl már önálló anyakönyvet
vezetnek. 1892-ben elváltak a békéscsabai egyházközségtõl és önálló anyagyülekezetté
alakultak. Az egyházközség meghívta és megválasztotta lelkészének Zsilinszky Endrét.
Az immáron önállóvá lett gyülekezet rendelkezett egy kisebb gyülekezeti házzal, ahol az
istentiszteleteket tartották. Idõvel ez a helyiség kicsinek bizonyult, és a gyülekezet tagjai
kifejezésre juttatták azon óhajukat, hogy templomot és lelkészlakást kívánnak építeni.
1897-ben Wágner Józsefet bízták meg a tervek elkészítésével, s õ 1898-ra elkészült ezzel a
munkával. A gyülekezet presbitériuma egyhangúlag elfogadta a terveket.

1898. augusztus 29-én Áchim Gusztáv mérnök irányításával elkezdték az építkezést.
Sárkány Sámuel a bányai egyházkerület püspöke 1899. szeptember 3-án szentelte fel a
templomot. A templommal együtt a lelkészlakás építése is megkezdõdött és 1903-ra elké-
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szült minden melléképületével együtt. Az ezt követõ esztendõben az imaház bõvítésére
is sor került.

1905-ben a templom kórusára orgonát tervezett a gyülekezet, kivitelezésével Soukenik
János szegedi orgonaépítõ mestert bízták meg, aki a kor szellemének megfelelõen egyma-
nuálos, pedállal ellátott, kiváló minõségû orgonát épített. A félig mechanikus, félig pne-
umatikus rendszerû orgona úgy készült, hogy a legkényesebb mûvészi igényeket is
kielégítse.

1910-ben készült el a negyed és egész órát ütõ toronyóra, amelyet Müller János, az
„Elsõ Magyar Gõzerõre Berendezett Vaspálya- Épület és Torony-óra Gyár” tulajdonosa
szállított le, aranyozott mutatókkal és száz centiméter átmérõjû óralapokkal.

A templom elsõ harangjai 1917-ig hívták a gyülekezetet. Ekkor ezeket a harangokat
háborús célokra lefoglalták és elszállították.

1919-ben a megromlott egészségi állapotú Zsilinszky Endrét Hrivnyák János váltotta
fel a gyülekezeti szolgálatban. Az új lelkész elsõ feladata volt, hogy pótolja az 1917-ben
elszállított harangokat. 1920-ban érkezett meg a két új acélharang.

1927-ben a gyülekezet elhatározta, hogy a templomot bekerítik. A kovácsoltvas kerítés
ma is látható.

1928-ban püspöki vizitációra került sor a gyülekezetben. A bányai egyházkerület
püspöke, Raffay Sándor látogatásáról szóló jegyzõkönyv beszámol a korabeli istentisz-
teleti rendrõl is. Eszerint minden vasárnap délelõtt szlovák nyelvû, délután pedig ma-
gyar nyelvû istentiszteletet tartottak a gyülekezetben. Hétköznap minden reggel szlovák
nyelvû könyörgéssel kezdték a napot.

1938-ban a templom külsõ és belsõ tatarozása is megtörtént, az ezt követõ évben a meg-
lévõ acélharangokat lecserélték. Az ekkor megvásárolt három új harang a meglévõ kisha-
ranggal együtt még ma is hívogat Isten hajlékába. A hajórészben három márványtáblát
helyeztek el, az egyik a falualapítóknak, a másik az I. világháború helyi áldozatainak, a
harmadik a gyülekezet elsõ lelkészének állít emléket.

A gyülekezetben sokszínû munka folyt. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) helyi
szervezete a meglévõ gyülekezeti terem bõvítésével egy KIE-ház építésének terveibe is be-
lefogott. A háború miatt ennek megépítésére nem került sor.

1947-ben a gyülekezet egy része lelkészével, Hrivnyák Jánossal együtt Szlovákiába
települt át. Ebben az évben a gyülekezet dr. Gubcsó Andrást, a korábbi segédlelkészt vá-
lasztotta lelkészének, aki 1975-ig pásztorolta a medgyesi híveket, 30 éves lelkészi szolgá-
latát emléktáblával örökítették meg a templom falán.

A háborút követõen ismét szükségessé vált a gyülekezet épületeinek felújítása. 1949-
ben történt meg a templom teljes külsõ és belsõ renoválása, 1951-ben a templomtetõ átfe-
dése.

Dr. Gubcsó András lelkészt nyugdíjba vonulása után Zátonyi János követte a szolgá-
latban, aki 1975 és 1988 között fáradozott a gyülekezet építésén. Szolgálati ideje alatt
1981-ben került sor a templom felújítására.
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Ami 1945-ben elmaradt, az 1992-ben valóra válhatott. Halasi László lelkészi szolgá-
lata alatt (1990–1995) a meglévõ gyülekezeti ház bõvítésére került sor. A rendezvények
mellett a gyülekezet ma már itt tartja télen az istentiszteletet.

Pusztaottlaka
„Ez a terület Békéscsabához soha nem tartozott – mégis a békéscsabai evangélikusság
lassú, de szívós kitartással terjeszkedett errefelé és a határ jó részét birtokba vette” – írja
Dedinszky Gyula ev. püspökhelyettes, helytörténész és néprajzkutató 1963-ban megje-
lent dolgozatában. A község ennek a terjeszkedésnek köszönheti 19. századbeli felvirág-
zását.

Minden valószínûség szerint elõbb mint cselédcsaládok kerültek ide Békéscsabáról
szlovákok, majd késõbb, a parcellázások alkalmával végleg itt telepedtek meg. Azt, hogy
ez a folyamat mikor indult be, pontosan nem lehet tudni. Mivel ez a lakosságbeszivárgás
természetszerûleg hosszabb folyamat volt, valószínûsíthetõ, hogy a békéscsabai szlovák
evangélikusság kirajzásával egy idõben indult el. Késõbb a már itt megtelepedett honi la-
kosságtól is vásároltak földet az 1850-es évek második felétõl. Így a békéscsabai eredetû
szlovák lakosság lélekszáma rohamosan emelkedett. Tény, hogy az ún. bodzási evangé-
likus hívek – kb. 20 család, amely abban az idõben 100 fõ körüli lélekszámnak felel meg –
1861-ben önerõbõl iskolát építettek. Az iskolában a csabai evangélikus egyház segítségé-
vel állandó tanítói állást rendszeresítettek a jelenlegi Tökfaluban.

A békéscsabai evangélikus egyház levéltárának adatai szerint az 1868-as püspöklá-
togatásról felvett jegyzõkönyv már említi „Bodzást” a csabai anyaegyház filiáinak sorá-
ban. A jegyzõkönyv megemlíti, hogy az egyháznak iskolaépülete van, amely egyben ima-
házul is szolgál. A jegyzõkönyv által említett „Bodzás” nem lehetett más, mint Tökfalu, az
imaházul is szolgáló iskola pedig a jelenlegi tökfalui evangélikus templom elõdje volt.

Az elsõ lévita-tanító az akkori Ottlaka-pusztán, konkrétan Tökfaluban, Getenya János
volt. 1869-ben már 23, 1870-ben 41 evangélikus gyermeket keresztelt! A filiában 1879-tõl
önálló anyakönyvet vezettek.

A békéscsabai evangélikus egyház Ottlaka-pusztán 1885-ben lelkésztanító állást
szervezett, ugyanakkor új imaházat (a mai tökfalui evangélikus templomot) és lelkészla-
kot építtetett. 1886-ban a lelkésztanítói munkakör ellátására akkori káplánját, Zsilinszky
Endrét azzal a feladattal küldte ki, hogy a meggyesi pusztán megtelepült csabai szárma-
zású evangélikusságból gyülekezetet szervezzen. Ennek messzemenõen eleget téve meg-

   * Patai János: Kicsi falu a nagy pusztában. Pusztaottlaka története. (Pusztaottlaka, 2000. 32–34. oldal.)
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szervezte a virágzó medgyesegyházai gyülekezetet, majd ezek után 1892-tõl annak is
elsõ papja lett.*

Azután egy ideig Pusztaottlaka Medgyesegyháza leányegyháza lett, majd önállósult.
Lelkészei: Bánszky György (1915–1929), Zólyomi Pál (1930–1932), dr. Gubcsó András
(1932–1935), Kiss Benõ (1935–1963). Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész.

A hajdani népes gyülekezet lélekszáma napjainkra sajnos elapadt, ezért egy ideig,
1965 és 1974 között a gerendási lelkész, Nagybocskai Vilmos gondozta, majd
Medgyesegyháza fiókegyháza lett. A tanyavilág felszámolásával sokan költöztek
Medgyesegyházára és az ottani gyülekezet tagjai lettek, vagy települtek át
Medgyesbodzásra és a vegyes házasságok miatt beépültek a római katolikus
gyülekezetbe. Kis létszámban találunk ma is evangélikusokat Medgyesbodzáson és
Gábortelepen, akik részben a medgyesegyházai, részben a csanádapácai gyülekezettel
tartják a kapcsolatot. Az ottlakai fiatalok jelentõs része beköltözött Békéscsabára vagy
Orosházára, idõs szüleiket, esetleg nagyszüleiket magukhoz vették, így a községre
sajnos a lassú elnéptelenedés vár. 1995 óta két keresztelõ volt a gyülekezetben, de a
kisgyermekeket csak „hazahozták” megkeresztelni, lakhelyük városon van.

NAPJAINK ESEMÉNYEI

1995 novemberétõl segédlelkésze, majd 1999-tõl megválasztott lelkésze a gyülekezetnek
Veres R. Csaba Endre, szolgálatában segítõtársa felesége, Veres Ravai Réka Júlia csanád-
apácai segédlelkész.

1996-ban temetõjárda épült, megújult a harangozói lakás, 1997-tõl elkezdõdött a temp-
lom felújítása, mely a bádogozás festését, a külsõ falak javítását jelentette. (A sokat vitatott
színváltoztatással kapcsolatban irattári anyag jelzi, hogy nem az egyházközség hibája,
hiszen mai napig sem kaptunk választ terveinkre az Építési és Mûemléki Osztály részé-
rõl.) Elindult ismét a toronyóra, elkészült a hangosítás; önerõbõl szerény díszkivilágítást
kapott a templom. 1999. szeptember 12-én D. dr. Harmati Béla püspök úr újraszentelte
templomunkat, beiktattuk szolgálatába megválasztott lelkészünket. 2000-ben szigete-
lési munkákat végeztünk a gyülekezeti termen, megtörtént belsõ festése; elkezdõdött a lel-
készlakás felújítása, külsõleg megújult a temetõgondnoki lakás. 2001-ben befejeztük az
imaterem javítását, felújítottuk orgonánkat, folytattuk a lelkészlakás javítását. Az idei
évben került sor a templom és imaterem villanyhálózatának teljes cseréjére, valamint a
harangmeghajtó elemek javítására, tovább korszerûsítjük a lelkészlakást.

A gyülekezet és lelkészeinek eddigi munkája nemcsak ingatlanjavításban fejezhetõ ki,
amit a hitélet ébredése bizonyít. Az 1995-ben hittanra járó kis létszámú gyerekcsoport ma
már 80–90 körüli, ami nem sok ugyan, de biztató. Szerveztünk konfirmandustábort Te-
lekgerendáson, résztvevõi voltunk az egyházmegye által rendezett szabadkígyósi gye-
reknapoknak, az Egyházmegyei Sportnapon Mezõberényben elsõ helyezett lett leány-
csapatunk kötélhúzásban. 2001 nyarán hittantábort tartottunk Bánkúton a Baross

Medgyesegyházai  egyházközség



136

László kastélyban, s ezt rendszeressé kívánjuk tenni. A II. Egyházmegyei Sportnapot
idén Medgyesegyházán szerveztük meg, gyülekezeti gyermeknappal egybekötve.

A templomba járók és a gyülekezeti életben részt vevõk korosztálya is folyamatosan
bõvül. Rendezvényeinkkel igyekszünk megszólítani, meghívni közösségünkbe mind-
azokat, akik mindeddig útkeresõk. A teadélutánok mellett ma már hagyomány a Miku-
lás-napi vagy a farsangi ifjúsági és felnõtt közös szeretetvendégség; szintén hagyomány-
teremtõ szándékkal szerveztük meg a harmadik évezred elsõ pünkösdjén a korábban
konfirmáltak találkozóját. A helyi szociális otthonban rendszeresen folyik lelki gondo-
zás, gyülekezeti bibliaórás csoportunk minden második héten közösen olvassa a Szent-
írást a bentlakókkal, alkalmanként közösen ünnepeljük az Úr szent vacsoráját. 1996-ban
indítottuk útjára a Medgyesegyházi Harangszót, hogy ilyen formában is eljussunk azok
otthonaiba, akik betegek vagy ágyhoz kötöttek, esetleg bátortalanok. A média adta lehe-
tõséget kihasználva rendszeresen tudósítunk a helyi lapban és a kábeltelevízióban is,
fontosabb gyülekezeti eseményeinkrõl felvételt készítünk, melyet a helyi csatornán alka-
lomszerûen levetítünk.

Igyekszünk külföldi testvéregyházainkkal is felvenni a kapcsolatot. Az erdélyi Bács-
falusi Evangélikus Egyházközség csoportjához kapcsolódva a tavalyi évben Finnor-
szágban járt gyülekezetünk küldöttsége, az idei évben korábbi látogatásukat megerõsít-
ve újból ellátogatnak hozzánk finn testvéreink is. Erdélyi testvéreinkkel is szívesen ápol-
juk a kapcsolatot, szülõföldi kötõdése miatt elsõsorban lelkészünk korábbi
gyülekezetével.

A JÖVÕ

„Ember tervez, Isten végez” – tartja a régi közmondás, de „nem elég a mának élni, hanem
tenni, tenni kell!” – írja a költõ. Erre kötelez bennünket a missziói parancs is, menni, ten-
ni, tanítani, lerombolni a múltban gyökerezõ gondolkodást és – ahol szükséges, ott – újat
teremteni. Az újat teremtõ legfontosabb szándék az egyházi óvoda beindítása, melyet az
elkövetkezõ öt évben szeretnénk megvalósítani. A közeljövõben tervezzük a Ten Sing cso-
port beindítását, és szeretnénk nagyobb hangsúlyt helyezni a misszióra.

A múltból kapott örökséget ápolni kell, ezért még az idei év õszén állandó gyülekezeti
kiállítást és egy szlovák szobát szeretnénk berendezni az imaterem régi szárnyában.

Az egyre gyakoribb beázások miatt sürgõs teendõink közé tartozik a templom átfedése,
az omladozó vakolat miatt a lelkészlakás külsõ javítása.

Pusztaottlakán a gyülekezet mai becsült lélekszáma 40, ebbõl 19-en fizetnek rendsze-
resen egyházfenntartói járulékot. Így nagyon nehéz a jövõrõl és tervekrõl beszélni. A cél
megtartani és gondozni a jelenlegi híveket, és megpróbálni újakat toborozni Krisztus nyá-
jába. Ezért indítottam el missziói jelleggel a vallástörténeti foglalkozást felekezetre való
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tekintet nélkül a gyerekek körében, az általános iskola 37 tanulója közül 24-en jelentkez-
tek és jártak rendszeresen az eltelt tanévben a foglalkozásra.

Egy francia bölcselõt idézve 1999 végén mondta Habsburg Ottó: „a 21. század vagy a
vallás százada lesz, vagy pedig nem lesz”. Azóta sokszor elgondolkodtam e mondaton,
és mindig rádöbbenek a kimondott szó igazságára. Közeli és távoli célunk kell hogy le-
gyen Jézus Krisztus földi egyházának folyamatos építése és erõsítése.

Veres R. Csaba Endre
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 3. Tel.: (68) 440 178
Istentiszteleti hely: Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.

Pusztaottlaka, Petõfi u. 2.

Lelkész: Veres Ravai Csaba Endre
Felügyelõ: Madari Imréné
Lélekszám: 1197/1023/335

Anyaegyház: Medgyesegyháza (971/1000/318)
Fiókegyház: Pusztaottlaka (40/23/17), gondnok: Szák Ádámné
Szórvány: Almáskamarás (23/-/-), Dombegyház (13/-/-),

Dombiratos (6/-/-), Kevermes (12/-/-), Kisdombegyház (4/-/-),
Kunágota (14/-/-), Lõkösháza (24/-/-), Magyardombegyház (2/-/-),
Medgyesbodzás (72/-/-), Nagykamarás (16/-/-)

7. Mezõberény I. kerületi Evangélikus
Egyházközség

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Mezõberénybe a 18. század elsõ harmadának végén települtek be a rajnai frank õshazá-
ból, a Rajna jobb partjáról származó németek, akik evangélikus keresztények voltak. A be-
telepítést Harruckern báró vezette, szükségességét a török pusztítás indokolta. A tele-
pülésre érkezõ német családok a valamivel korábban érkezõ szlovák evangélikusokkal
együtt használták az általuk épített, vesszõbõl font falú kis templomot, melynek harang-
ját közösen öntették. Egy ideig a két nemzetiség egy lelkész vezetésével egy gyülekezetet
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alkotott, de 1745-ben a németek saját lelkészt választanak ifj. Walther Rudolf
személyében, aki 1775-ig szolgált. Ekkortól, 1745-tõl külön anyakönyvet vezetnek. 1775
és 1785 között Ochs Ferdinánd a német lelkész, akit 1785-ben Oertl (Oertel) Zakariás
János követ.

A templomot 1741-ben megnagyobbíttatták, majd Mária Terézia engedélye alapján
újat építettek, amely 1791-ig állt. A terjedõ felvilágosodás, II. József rendeletei lehetõvé tet-
ték, hogy az evangélikus németek, majd a szlovákok is önálló templomot építsenek. A
templom építésére az engedélyt 1787-ben kapták meg, az építkezésre már 1768-tól folyt
gyûjtés, amirõl 1774-tõl találunk elszámolásokat.

Az új, önálló templom, melynek alaprajzát, alakját, belsõ elrendezését a német L. Ch.
Sturm templomterveinek mintájára készítették a késõ barokk stílus jegyeivel, 1789-re ké-
szült el. A templom tömegét két rész alkotja, a templomtest és a templomtorony, melyek
egymással építészetileg és stílusban teljes egységet alkotnak. A torony a templomtesttel
íves fallal kapcsolódik egy épületegységgé. Az oldalhomlokzat jellegét az ablakok adják.
A karzat alkalmazása maga után vonja az ablakok megosztását, az emeleti ablakok na-
gyobbak, és mindkét oldalon gazdag kiképzést kaptak, a földszintiek kisebbek és díszí-
tés nélküliek. A templom nyugati oldalán az egyik ablak alatt bejárati ajtót látunk, mely
pontosan olyan kiképzésû, mint a fõbejárati ajtó a toronytestben. A templom hátsó részén
a fõhajót lezáró rész ötszög alakú, egyik oldalánál, a leghosszabb falon egy bejárati ajtó
van, melyet feltehetõen utólag létesítettek vészkijárat céljából. A szószékoltárt Philipp
Neuschwender építészmester tervezte. Oltárképét Orlai Petrics Soma, berényi származá-
sú festõmûvész, a magyar történelmi festészet jeles alakja festette, aki bibliai témájú képé-
nek Engedjétek hozzám a kisgyermekeket címet adta az ismert evangéliumi történet alapján.
A templomot szépen ápolt templomkert veszi körül, melyet kerítés határol úgy, hogy a
templom fõbejárata a toronyból az utcára nyílik. Az ajtó fölött az 1789-es évszám van be-
vésve és a következõ német nyelvû idézet: „Ich bin die Thür, so jemand durch mich eingehet der
wird selig werden und wird ein und ausgehen und Weide finden”, azaz „Én vagyok az ajtó: ha
valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelõre talál.” (Jn 10,9)

A barokk templom szinte az eredeti állapotában látható, noha röviddel elkészülte
után máris kicsinek bizonyult a lassan 2200 fõre gyarapodó gyülekezetnek.

Hamar felmerült egy nagyobb templom építésének ötlete, melyhez a híres lelkész, író és
pedagógus Tessedik Sámuel fia, Sámuel, 1810-ben jelentõsnek mondható 100 forintot
ajánlott fel. Azonban sem az akkori, sem a valamivel több mint száz év múlva újra elõke-
rülõ szándék – amikor a templom szomszédságában felépült a gyülekezet áhítatát zava-
ró Magyar Királyi Szálló – nem valósult meg. Azóta a szálló – noha anyagi és egyéb okok
miatt csendesebben, de – továbbra is a szomszédságban mûködik, a gyülekezet viszont
több mint felére zsugorodott.

Oertl Zakariás János 1836-ig szolgált a gyülekezetben, utána fia, Oertl Ferenc 1836 és
1853 között, majd Petz Gyula (1853–1882), Dax György (1882–1903), Bárdy Ernõ (1903–
1945) követte.
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A második világháború után német gyökereik kapcsán erõs támadások érték a közös-
séget. 509 embert több évre a Szovjetunióba hurcoltak „málenkij robot”-ra, 906 embert
pedig Stuttgart környékére telepítettek ki. A Szovjetunióból hazatérõk közül sokan sú-
lyos betegségekkel tértek haza, itthon tovább hordozták a testi, lelki sebeket, és rátelepedett
a közösségre a megkülönböztetéstõl való félelem. Sokan elhagyták gyülekezetüket, átlép-
tek a református gyülekezetbe. Mások nevüket magyarosították, valamint felhagytak a
német szó használatával. A valamikori német gyülekezet egyre inkább csak emlékeiben,
német családnevekben (Frey, Wagner, Köhler, Schafer) õrzi németségét.

A második világháború vége óta a gyülekezetben szolgáló lelkészek: Kun-Kaiser Jó-
zsef (1945–1977), ifj. Ferenczy Zoltán (1978–1981) segédlelkészként, Csepregi Zsuzsan-
na (1982–1993), Bácskai Károly (1995–1997), Bátovszky Gábor 1997-tõl. Közben 1993 és
1995 között, mivel nem volt lelkészük, Köhler Júlia  gyülekezeti munkatársként gondozta.

A GYÜLEKEZET MAI HELYZETE

A hitéleti alkalmak magyar nyelven folynak (minden vasárnap délelõtt 10 órai kezdettel,
minden hónap utolsó vasárnapján délelõtt 9 órakor családi, ifjúsági istentiszteletet tar-
tunk), havi egyszeri alkalommal német nyelvû istentiszteletet is tartunk. (A résztvevõk
száma ez utóbbin igen csekély, 3–6 fõ.)

Gyülekezetünk ma körülbelül 800 tagot számlál, akik közül 350-en egyházfenntar-
tók is. Vasárnapi alkalmainkat 40–60 testvér látogatja. Hitoktatást végzünk óvodás kor-
tól gimnáziumig. A hitoktatás túlnyomórészt iskolai keretek között történik, amelyet ki-
egészít a gyülekezeti katechézis. Jó a gyülekezet kapcsolata a helyi általános iskola veze-
tõivel, tanáraival, aminek következtében immár második éve rendszeres osztályfõnöki
órák tartására van lehetõség, ahol is etikai, vallási témákban beszélgetünk a tanulókkal
„speciális osztályfõnöki órák” keretében.

A hitoktatáson túl aktív zenei élet bontakozott ki Mezõberényben, énekkarunk heti
rendszerességgel tartja próbáit, az elkészült darabokat havi rendszerességgel egy-egy is-
tentiszteleten, illetve nagy ünnepen mutatják be.

Fúvóskörünk 3 éves múltra tekint vissza. 2001 õszétõl németországi támogatással, il-
letve a városi zeneiskolával kötött együttmûködés kapcsán professzionalizálódott ez a
szolgálat. Képzett karnagy vezeti a heti rendszerességû próbákat, ahol is korálokat és egy-
házi mûveket gyakorolnak a fúvósok (kb. 10 fõ). A kimunkált darabokat havi rendszeres-
séggel istentiszteleti szolgálat keretében mutatják be.

Egyéb alkalmaink: Nõegyletünk több évtizedes múltra nyúlik vissza. Háziasszonya-
ink, nõtestvérek szintén heti rendszerességgel találkoznak – általában száraztészta-ké-
szítéssel foglalatoskodnak, amit értékesítenek, és a befolyt összeget gyülekezeti célra
ajánlják fel. A munka közben jut idõ beszélgetésre, versek, szépirodalom olvasására és
közös éneklésre is. Az alkalmakat mindig rövid áhítat zárja.
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Csupán 3 éves múltra tekint vissza Keresztény Értelmiségi Kör alkalmunk. Havi rend-
szerességgel gyülekezik össze a város értelmiségi rétegének egy része, hogy megosszák
egymással szakterületük egy-egy érdekes gyöngyszemét. Gyakran meghívott elõadók
szolgálnak. A témakörök széles skálát mutatnak teológiától a gazdasági kérdésekig, po-
litikától az irodalomig.

Végezetül meg kell említenem a bibliaórás, a felnõtt ifjúság és a konfirmandus köre-
inket.

Valamennyi kazuális alkalom elõfordul szolgálati tevékenységünkben. Örvendetes
tendencia, hogy növekszik a keresztelési alkalmak száma, talán az esküvõké is, temeté-
seink sajnos évek óta magas számokat mutatnak (20–25 fõ) kicsiny létszámunkhoz ké-
pest. Igyekszünk sokszínû, aktív missziót, közösségépítõ alkalmakat rendezni. Itt kell
megemlítenem évi 4 szeretetvendégségünket, évi gyülekezeti kirándulásainkat, misszi-
ós napokat, egyházzenei áhítatokat.

Gyülekezetünk bevételei (adomány, egyházfenntartási járulék, persely stb.) szûken
fedezik kiadásainkat. A 90-es években kapott kárpótlásból szigeteltük, felújítottuk télen
használt gyülekezeti termünket. Felújításra került továbbá a parókia (szigetelés, burko-
lás, villamoshálózat felújítása stb.). Maradék pénzünket a templomra költöttük, illetve
költjük. Pályázati pénzekbõl szerzett kiegészítéssel igyekszünk megoldani a templom-
zsindely lefestését, az orgona felújítását, valamint a templom és a torony villamoshálóza-
tának teljes felújítását, villámvédelmét. További tervünk a templom teljes szigetelése, a
falak sótalanítása és a fûtés bevezetése. Ehhez elkészítettük a felújítási terveket, szakvé-
leményeket, dokumentációkat, illetve célpályázatokat nyújtottunk be. Szeretnénk a 6
éves ciklus végére megyei, közegyházi támogatással a templom teljes felújítását elvégez-
ni, és így minden ingatlanunkat felújítva, jó állapotban õrizni, használni és utódainknak
egyszer továbbadni.

A JÖVÕRÕL

Az épületek felújításán, állagmegóvásán túl továbbra is a misszióra szeretnénk koncent-
rálni, sokszínû alkalmainkat fenntartani, népszerûsíteni. Úgy gondolom, hogy köreink-
ben mindenki talál érdeklõdésének, korosztályának megfelelõt. Programjaink népsze-
rûsítésében, illetve a testvérek megmozdításában látom az elkövetkezõ évek legnagyobb
feladatát. Ehhez a munkához sok imádságra és kitartó, alázatos szolgálatra lesz szükség
mind a gyülekezet, mind a lelkipásztor részérõl.

Testvérek megszólításának nagyszerû alkalmai lehetnek a személyes misszión túl évi
rendszeres szeretetvendégségeink, amelyekre nagyszámú testvér látogat, évi, rendsze-
res gyülekezeti kirándulásaink, illetve missziós csendesnapjaink. Végezetül még
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annyit, hogy közeli céljaink között szerepel német testvérgyülekezeti kapcsolat
kialakítása, hiszen múltunk, gyökereink sok németországi gyülekezettel kapcsolnak
össze.

Tegye áldásossá Urunk minden szándékunkat, törekvésünket!
Bátovszky Gábor

gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 5650 Mezõberény I., Kossuth tér 6. Tel.: (66) 352 040
Istentiszteleti hely: Mezõberény, Kossuth tér 10.

Lelkész: Bátovszky Gábor
Felügyelõ: Schäffer Miklós
Lélekszám: 930/800/350

Anyaegyház: Mezõberény I. kerület (800/800/350)
Szórvány: Bucsa (5/-/-), Csárdaszállás (33/-/-), Ecsegfalva (1/-/-),

Füzesgyarmat (17/-/-), Körösladány (25/-/-),
Köröstarcsa (49/-/-)

Hozzá tartozik még: Kertészsziget

8. Mezõberény II. kerületi Evangélikus
Egyházközség

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

III. Károly 1717-ben „hûséges szolgálatai jutalmául” Harruckern János György volt csá-
szári alezredesnek adományozta Békés megye kilenc helységét. Az itt maradt családok-
hoz elõbb szlovák, majd német és magyar jobbágyok települtek be, s vetették meg a mai vá-
ros alapjait. A felvidéki evangélikus szlovák jobbágyok Madarász András vezetésével
települtek meg Berénypusztán. A betelepedés évtizedeiben az anyanyelv szerinti ará-
nyok a következõképpen alakultak: szlovák 44,5%, német 34,1%, magyar 21,4%. A há-
romnemzetiségû településen a fenti arány, kisebb-nagyobb eltéréssel a késõbbi idõben is
hasonlóan alakult. Így például 1805-ben 5779 lakosból ev. szlovák 46,9%, ev. német
29,7%, ref. magyar 20,9%, egyéb 2,5%.

1723-ban Berényt már önálló községként említik. Ugyanebben az évben egy sövényfa-
lú (vesszõbõl font falú) kis templomot építettek és egy kis harangot öntettek ezzel a német
felirattal: „Johann Butterer goss mich in Ofen 1723 Keresch Berin evang”. Az egyház egy
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réz pecsétnyomót is készített latin nyelvû felirattal: „Sigillum evangch. Eccle. M. Bereni-
nensis nationis slavicae”.

Az õseink letelepedése utáni idõben, 1723 és 1733 között három lelkész szolgált, de a
pontos szolgálati idejük külön-külön nem állapítható meg. Elõbb egy bizonyos Konik
vagy Konitsek Tamás nevû, aki valószínûleg nem is volt kitanult lelkész, csak az igehir-
detést végezte, majd Farkas András (1723–1730), akit Dubovszkynak is neveztek, mert
Dubováról származott, végül Matthai György (1730–1733), aki valószínûleg azonos az-
zal a tanítóval, aki Grenerczius Jánossal együtt szerzõdést kötött Harruckernnel, az új
földesúrral.

1733-tól vannak pontosabb adataink. Ekkor lett Chován Márton a szlovákok lelkésze,
õ kezdte el vezetni az anyakönyvet. 1737-ig szolgált itt. Utóda, Burian Dániel pedig 1737
és 1765 között. Szolgálati ideje alatt, 1740-ben vályogból a réginél valamivel nagyobb
templomot építettek, és ezt 1741. augusztus 25-én szentelte fel Markovitz Mátyás lel-
kész.

Petkó Sámuel 1765 és 1784 közötti lelkészi szolgálata idején, 1768. április 1-én kelt le-
velében engedte meg Mária Terézia – a megye pártoló javaslatára – a berényi evangéliku-
soknak új imaház építését, és egy harangláb építésére is engedélyt adott.

A lélekszám közben állandóan növekedett, már ebben a templomban is csak úgy fértek
el, hogy más-más idõpontban járt a két nemzetiség az istentiszteletekre. Majd 1774-tõl
kezdõdõen a németek külön templomi elszámolást, 1776-tól pedig külön pénztárköny-
vet is vezetnek. 1789-re elkészül a külön épített – ma is meglévõ – templomuk és 1790-ben
hivatalosan is különváltak a szlovákoktól. Az 1790. május 13-án kötött szerzõdés szerint
100 rajnai forint kifizetése után a közösen épített templom a szlovákok tulajdonában ma-
radt. Ezt a szerzõdést Oertel János Zakariás német és Zacharidesz Dániel szlovák lelkész
írta alá, aki 1784–1808 között szolgált. Ezóta egy településen belül, két önálló evangélikus
egyházközség mûködik: az I. kerületi ev. egyházba a németek, a II. kerületi egyházba a
szlovákok tartoznak.

Az idõ múlásával a szlovákság részére maradt templomot is kinövik és 1793-ban kez-
dik építeni kõbõl és téglából a jelenleg is meglévõ, immáron a negyedik templomot. Az
építkezést 1797-ben fejezik be. A templom építésérõl a szerzõdést 1793. október 21-én írta
alá Pumberger Ferenc nagyváradi kõmûvesmester, aki a barokk stílusú templom építõje
volt. A ma már mûemlékké nyilvánított épület hossza 31 m, szélessége 18 m, a hajó gerinc-
magassága 21 m, a torony magassága 51 m.

1808-tól 1843-ig Kuczián György volt a lelkész. Az egyházmegyénél körlelkész, pénz-
táros, jegyzõ, majd esperes. Szolgálati ideje alatt 1834-ig Mezõberényben fõgimnázium
mûködött, amit ekkor Szarvasra vittek el.

Id. Jeszenszky Károly 1840 augusztusában kerül Kuczián György mellé segédlelkész-
nek. 1843-tól 1890-ig parókusként szolgált. Az 50 évi lelkészi szolgálat elismerésére em-
léktáblát helyeztek el a templom sekrestyéjében, melyen megemlékeznek feleségérõl,
Ruhmann Karolináról, aki a nõi erények példaképe.

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE



143

1875. augusztus 15-én választják meg ifj. Jeszenszky Károlyt édesapja mellé társlel-
késznek. 1890-ig édesapjával együtt, 1914 és 1927 között pedig Biszkup Ferenc segédlel-
késszel együtt végezte szolgálatát. Rendkívüli képességû, hivatását nagy szorgalommal
teljesítõ lelkész volt, akit az egyháztagok minden tekintetben nagyon tiszteltek. Még ha-
lála évében utcát neveztek el róla. A templom elõtti téren pedig a templom fennállásának
200. évfordulója alkalmával rendezett ünnepségen leplezték le az õt ábrázoló szobrot.

Biszkup Ferenc segédlelkészként kerül Mezõberénybe 1914-ben, majd 1928-ban meg-
választják parókusnak. 1953-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig volt hûséges lelkipász-
tora a gyülekezetnek. Egyben több éven át az egyházmegyei esperes is.

Fabók Ferenc 1928-tól 1964-ig volt a gyülekezet lelkésze. Szolgálatát Biszkup Ferenc-
cel, majd Deme Károllyal, illetve Fábry Istvánnal együtt végezte.

A második világháború befejezése utáni években jelentõs eltolódás következett be a
nemzetiségek arányában. A több mint 200 évvel korábban idetelepedett szlovákok, illetve
németek utódainak egy része, részben önkéntes alapon, részben kényszerintézkedés
folytán visszakerül õsei földjére. A magyar–csehszlovák lakosságcsere-egyezmény
alapján, 1947–1949 között 1091 fõ szlovák önként települ ki Csehszlovákiába. Helyettük
onnan kitelepített 852 fõ magyar érkezik. Ugyanekkor a községbõl 926 fõ német nemzeti-
ségû személyt telepítenek ki Németországba, kényszerbõl, 50 kg-os csomaggal.

Továbbá minden egyház tagjai sorában érzékeny veszteséget okozott a megváltozott
politikai helyzet. Ebben az idõben voltak olyan személyek, akik a politikai elveik miatt,
mások a politikai nyomás hatására maradtak távol az egyházaktól. A gyermekeiket nem
kereszteltették meg, nem konfirmáltatták õket. Voltak azonban olyan szolgálattevõk is,
akik sokat fáradoztak azon, hogy a gyülekezet belmissziói életét megóvják a külsõ nyo-
mástól. Az akkor szolgáló két lelkész (Biszkup Ferenc és Fabók Ferenc) mellett egy diako-
nissza nõvér végzett kisegítõ szolgálatot. Ebben az idõben (1946) kezdõdtek az evangé-
lizációk. Az itt evangélizáló lelkészek közül néhány nevet szeretnék feltétlenül megem-
líteni, így Zászkaliczky Pál, Danhauser László, Benczúr László, Csepregi Béla, majd
Roszik Mihály nevét. A gyermekek részére beindult a vasárnapi iskola, melyen a
szolgálatot a gyülekezet leányifjúsági tagjai közül tartották azok, akik korábban részt
vettek Békéscsabán egy elõkészítõ tanfolyamon (4 fõ). Vezetõjük Kokauszki Mária volt,
aki fáradtságot nem ismerve nagy szeretettel és odaadással végezte vállalt szolgálatát.
Elõadások is voltak, gyermek- és ifjúsági színdarabok formájában. Az ifjúsági alkalmak
is rendszeressé váltak. A háború elõtt mûködõ énekkar újra megkezdte próbáit, melyeket
a diakonissza nõvérek vezettek, míg vissza nem hívták õket. Ezt követõen Biszkup és
Fábry nagytiszteletû asszonyok tanították a szebbnél szebb énekkari darabokat. Az is-
tentiszteleteket magyar és szlovák nyelven tartották. Vasárnap reggel szlovák, majd
magyar, délután a „vecsjernye” szlovák nyelvû volt. A hétköznapok reggelén a
„molidba” áhítatot szintén szlovák nyelven tartották. Évenként konferenciákat
szervezett a Fébé (a Diakonissza Anyaház), ahol az ifjúság tagjai közül többen is részt
vettek.
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A II. kerületi evangélikus egyház meglévõ, összesen 6 tantermes, tanítói lakással ellá-
tott iskoláját államosították. Ezek után az államosított egyházi iskolákban csak ún. fakul-
tatív hitoktatás folyt. Sajnos ez is csak névlegesen, mert a hatalom látszólag ugyan nem til-
totta a hitoktatást, de azokat a személyeket, családokat, akiknek bármilyen kötõdése volt
az egyházhoz, a legkülönfélébb módszerekkel igyekeztek minél távolabb tartani onnan.
A munkahelyi elbocsátástól sem riadtak vissza.

Az anyanyelv szerinti arányok változásának egy másik lényeges oka a vegyes házas-
ságkötések terjedése. Az így létrejött családokban – egy-két kivételtõl eltekintve – a szlovák
nemzetiségi anyanyelv feledésbe megy. Az ilyen családokban többnyire csak magyar
nyelven beszélnek. Ebben az idõben már annyira elmosódnak a nemzetiségi arányok,
hogy számszerûséget nagyon nehéz megállapítani.

Az egyházi iskolák államosítása, valamint a szántóföldek elkobzása következtében
igen komoly gazdasági nehézségek állnak elõ az egyházban. Jelentõs bevételi kiesést
okoz az ún. párbér (egyházi adó), mai szóhasználattal az egyházfenntartási hozzájáru-
lás önkéntes alapon történõ fizetésének az elrendelése. A fenti okok miatt bekövetkezett
jelentõs bevételi kiesés miatt anyagi nehézségek adódnak az egyháznál. A fenntartást
fizetõ egyháztagok létszáma évrõl évre csökken, fõleg a fiatalabb korúaknál jelentkezik a
nagyobb fokú lemorzsolódás. Az iskolák államosításával ugyan megszûnik a tanítók és
a kisegítõ személyzet felé történõ munkabér- és egyéb kifizetési kötelezettség, valamint
a fenntartási költség, azonban ez nincs arányban a bevételek csökkenésével.

Ebben az idõben, 1954–1961 között, aránylag rövid ideig Fabók Ferenc mellett Deme
Károly volt a nehéz idõket élõ gyülekezet második parókusa. Innen Békéscsabára került.
Ezt követõen Fábry Istvánt választották meg, aki az 1961–1979 közötti években volt a gyü-
lekezet lelkésze, az utolsó 15 évben már egyedül. Azóta is ismét csak egy lelkész szolgál a
megtépázott egyházközségben.

Petor János szlovák nyelvtudása következtében került át 1980-ban Békésrõl. Haláláig,
1991-ig, nagy szorgalommal, szerénységgel, becsülettel és hûséggel tett eleget a lelkipász-
tori feladatoknak.

Surányi Zsuzsanna segédlelkész néhány hónapos helyettesítése után került a gyüle-
kezetbe a jelenlegi lelkész, Feyér Sándor, aki a Temesvári Evangélikus Egyházközség lel-
készi állásából települt át 1992-ben Magyarországra. Azóta egyházunknál szolgál.

A JELEN

1994-ben visszakaptuk a régi egyházi iskola ingatlanát, ahol egy pályázat segítségével
az épületet átalakítottuk, és 1994. október 15-tõl Idõsek Napközi Otthona mûködik. Itt a
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szociális gondozás megoldásával segítünk az idõsebb egyháztagoknak, akik igénylik
ezt a napközi szolgáltatást. Szociális térkép készítésével pontosan tudjuk az idõsek szo-
ciális helyzetét, és így a missziói munkánk is könnyebben végezhetõ az egyháztagok
körében. Gondoskodunk azokról a személyekrõl, akik önmaguk ellátását saját erõbõl
nem képesek megoldani.

Egyházunk életében fontos szerepet játszik a Nõegylet. Rendszeresen, heti egy alka-
lommal találkoznak, és minden fontos problémát próbálunk megoldani segítségükkel,
mivel az egyházi életben aktív módon részt vesznek. Mivel a Mezõberény II. kerületi Evan-
gélikus Egyházközség 1992-ben elöregedõ gyülekezetnek számított, minden energián-
kat Isten segítségével arra csoportosítottuk, hogy már az óvodában biztosítva legyen a hit-
oktatás ugyanúgy, mint az általános iskolában és a gimnáziumban.

Az egyházközség kórusa (a felnõttek kórusa) négy éve mûködik, és most már a fiatalok
is arra várnak, hogy külön kórust hozzanak létre a gyülekezeten belül.

Mivel a városban három történelmi egyház létezik, az ökumenikus kapcsolatunk
egymással példaadóan mûködik. Az egyházak tagjainak részvétele egy-egy szeretetven-
dégségen vagy az ökumenikus alkalmakkor világosan tükrözi az egyházak közötti jó
kapcsolatot.

A két evangélikus egyházközség között testvéri kapcsolat van. Megpróbálunk egy-
másnak mindenben segítséget nyújtani, és megértésben, szeretetben egymás munkáját
megbecsülni.

A közeljövõre nézve, mivel egyházközségünk szlovák ajkú gyülekezet, elképzelésünk
szerint egy Szlovák Kulturális Központot szeretnénk létrehozni az önkormányzat segít-
ségével (az Idõsek Napközi Otthona területén).

Nyáron ezen a területen ifjúsági találkozót rendezhetünk és lelkészi csendesnapot.

A JÖVÕ

A II. ker.-i evangélikus templom felújításának a befejezése számunkra a legnagyobb kihí-
vást jelenti, hiszen több mint hat éve ezzel foglalkozunk. A templomfelújítás utolsó stádi-
umának a véghezvitele egyelõre külsõ segítség nélkül reménytelen számunkra. Nagyon
sok pénzt és energiát fektettünk e felújításba, de ugyanakkor minõségi munkával és szak-
értõi tudással mindent megtettünk a kivitelezõvel együtt, hogy a következõ generációnak
méltó örökséget tudjunk biztosítani Isten segítségével.

A templom felújításának a hátralevõ része mintegy 6–7 millió forintot igényel, ez meg-
haladja a mi anyagi képességeinket. A gyülekezet áldozatkészsége mindig bizonyítani
tudta és tudja, hogy e templom számukra életük egyik legnagyobb kincse.
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2002–2003-ban szeretnénk a lelkészi hivatalt is felújítani, mivel több mint 150 évvel
ezelõtt épült. Ennek a felújításnak a költsége is meghaladja a mi képességeinket.

Folyamatosan tatarozzuk a parókiát, természetesen évekbe telik (5–6 év), míg megfele-
lõ állapotba tudjuk hozni.

Tavaly közmunkával megjavítottuk a templom kerítését, naponta 20–30 egyháztag
másfél héten keresztül odaadással dolgozott.

Mivel a templomunk történelmi mûemlék Mezõberény városa számára, bevezettük a
közvilágítást is a polgármesteri hivatal segítségével.

Felújítottuk a toronyórát (villamosítottuk), és a harangok mûködési szerkezetét külön
villamos motorokkal és mágneses kapcsolóval láttuk el.

Két évvel ezelõtt egy pályázat segítségével felújítottuk orgonánkat (1 240 000 forintba
került) és ez lehetõséget adott, hogy templomunkban orgonahangversenyt tartsunk.

A templom belsõ világítását teljesen felújítottuk, ugyanakkor a nagy ünnepeken külsõ
reflektorok által (amit adományok útján kaptunk) szebbé tudjuk varázsolni templomun-
kat. Évente több mint 170 istentiszteletet tartunk a templomban (magyarul és szlovákul),
ez is annak a jele, hogy egy élõ egyházról van szó. A rendszeres vasárnapi iskola, a hittan-
órák száma, a szeretetvendégségen és a nagy ünnepeken részt vevõ gyerekek száma bizo-
nyítja e gyülekezetnek nemcsak a fennmaradását, hanem Isten segítségével a fejlõdését is.

Az egyházunkhoz tartozik már hat éve az Idõsek Napközi Otthona is, ahol több mint
30 idõs egyháztag nemcsak, hogy ott étkezik, hanem napközben ott is marad. Különféle
programokkal, istentisztelettel és más foglalkozással (kertészkedés, csigacsinálás, szö-
vés, hímzés) próbálunk nekik segítséget nyújtani.

A jövõre nézve ez intézmény keretében szeretnénk kialakítani egy külön helyiséget,
ahol az idõsek gyakorolhatják a mozgást orvosi felügyelet mellett.

Feyér Sándor
gyülekezeti lelkész

BÉKÉSI LEÁNYEGYHÁZ ÉS SZEGHALMI SZÓRVÁNY*

Békés
A Békés területén lakó evangélikusok, akik addig a Mezõberény I. kerületi egyházközség
szórványához tartoztak, 1934-ben elhatározzák, hogy néhány szomszédos településsel
(Doboz, Füzesgyarmat, Körösladány, Szeghalom, Vésztõ) fiókegyházzá alakulnak. Mi-
vel az érintett terület részben Békéscsabához tartozott, s nem tudtak megegyezni, 1936-
ban egyházkerületi missziói egyházzá alakulnak. Ettõl az idõtõl kezdve vezetnek saját
anyakönyvet. Elsõ lelkészüknek id. Abaffy Gyulát küldi ki a püspök, aki 1953-ig szolgált
itt. 1954 és 1956 között Dömötör Tibor, 1957 és 1964 között Gabányi Géza a gyülekezet lel-
késze. Ezután egy ideig Zászkaliczky Péter egyházmegyei segédlelkész helyettesít, majd
Petor Jánost választják meg, aki 1965-tõl 1980-ig szolgál itt. Mivel akkor Petor Jánost a Me-

* A szerkesztõ kiegészítése
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zõberény II. kerületi egyházközség lelkészének választották, Békés annak leányegyhá-
za lett, s azóta onnan gondozzák.

Szeghalom
A kitelepítettekbõl szervezõdõ szeghalmi gyülekezetbe 1952-ben Fodor Ottmár kap ki-
küldést. 1953-tól egy rövid idõre önállósul, Fodor Ottmár a gyülekezet rendes lelkésze lesz
1955-ig. Ezután Balogh Pál kerül oda, aki 1973-ig helyettes lelkészként szolgál. Ezután
egy ideig a Mezõberény I. kerületi lelkész gondozza, az utóbbi idõben pedig a Mezõbe-
rény II. kerületi lelkész.

Lelkészi hivatal: 5650 Mezõberény II., Luther tér 3. Tel.: (66) 352 726
Istentiszteleti hely: Mezõberény, Luther tér 1.

Békés, Irányi D. u. 8.
Szeghalom, Kossuth u. 9.

Lelkész: Feyér Sándor
Felügyelõ: Lestyán Ádám
Lélekszám: 1883/1660/1269
Testvérgyülekezet: Kolarovó (Szlovákia), Gronau (Németország)

Anyaegyház: Mezõberény II. kerület (1412/1550/1237)
Leányegyház: Békés (348/75/25), felügyelõ: Kalotai Sándor
Szórvány: Bélmegyer (14/-/-), Dévaványa (24/-/-), Körösújfalu (8/-/-),

Okány (4/-/-), Szeghalom (45/35/7), Tarhos (1/-/-),
Vésztõ (27/-/-)

Mezõberény II. kerületi Evangélikus Egyház Idõsek Napközi Otthona
5650 Mezõberény, Jeszenszky út 21. Tel./Fax: (66) 352 222
Igazgató: Feyér Sándor lelkész
Otthonvezetõ: Dóczy Piroska

9. Mezõtúri Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az evangélikusok Mezõtúrra a Kárpát-medence minden tájáról kerültek a 20. században.
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A század elején Szarvasról fõként iparoscsaládok telepedtek le, a Magyar Államvasutak,
a posta és más közhivatalok alkalmazottai, a középiskolák nevelõi között több evangéli-
kus talált itt munkahelyet. Közigazgatásilag a városhoz tartozó „Túl a Körösön” határ-
részen szintén szarvasi származású evangélikusok gazdálkodtak. A trianoni esemé-
nyek után Erdélybõl (Hétfaluból), a Felvidékrõl, sõt a Vajdaságból is kerültek ide evangé-
likus családok. Pontos adatok szerint a városban 1924-ben 337 fõ, a külterületen 156 fõ, a
„túlakörösi” tanyákon 496 fõ volt az evangélikusok létszáma.

Kovács Andor orosházi esperes minden segítséget megadott az itt élõk önálló gyüle-
kezetté alakulásához, a szarvasi egyházközségtõl való leváláshoz.

1924. november 16-án állt szolgálatba szervezõ lelkészként Wikkert Lajos. Ekkortól
vezetnek önálló anyakönyvet. Rövidesen megalakult a presbitérium, Zsilinszky Mihály
bánrévei földbirtokos személyében felügyelõt, Kosnár Lajos állami iskolai tanító szemé-
lyében kántort választottak. A szervezés egyik legerõsebb munkása Mohar József ny. ta-
nítóképzõi igazgató, aki hamarosan másodfelügyelõ, majd felügyelõ lesz. Az elsõ köz-
gyûlésen felvetõdött a templomépítés gondolata. Blaskovitsné Weil Karola templomte-
leknek felajánlotta kertjét, majd a város a  „Kállai és Fürdõ utca sarkán” lévõ telket kínálta
fel, amit el is fogadtak.

Az események peregtek. 1926. április 18-án Kovács Lajos építész leadta a templom
végsõ tervét, az építés megindult, az év december 19-én már felavatta az új templomot fõ-
tisztelendõ Raffay Sándor püspök.

A templommal egyszerre épült meg a háromszobás lelkészlakás, majd a lelkészi iro-
da, késõbb a gyülekezeti terem és a melléképület.

1926-ban Mezõtúr önálló anyaegyházközséggé válik. A szervezõ lelkész, Wikkert
(Virányi) Lajos 1934-ben Szentesre került, helyére Botyánszky János  lelkészt választotta
meg a gyülekezet, aki húsz éven át végzett hûséges szolgálatával gondozta a mezõtúri
evangélikusokat. 1944-tõl a békési egyházmegye esperesi tisztét is betöltötte. A város tár-
sadalmi és kulturális életében is fontos szerepet játszott. Máig emlegetik hazafias szónoki
beszédeit. Embersége, kitartása a megpróbáltatás éveiben is gyümölcsöket termett. Bel-
víz, idegen hadsereg nehezítette szolgálatát a negyvenes években. 1945-ben a város
egyetlen helyén maradt lelkésze. Botyánszky esperes a temetõnkben nyugszik a szolgá-
latban hûséggel vele munkálkodó nejével együtt. Leánya felügyelõként is szolgált gyüle-
kezetünkben. Unokája, családjával most is itt él.

1955-tõl szolgált a gyülekezetben és esperesként is Bártfai Lajos lelkész 1971-ig. Szol-
gálati ideje alatt került sor a belvíztõl megrongálódott templom felújítására, mely nagy ál-
dozatot kívánt gyülekezettõl, lelkésztõl egyaránt. Anyagi fedezetként az eladott haran-
gozólakás árát használták fel.

Riesz György az 1972–81 közötti években, Boncsérné Pecsenya Anna 1982–91-ig volt
az egyházközség lelkésze. 1991 novemberétõl Köhler Júlia gyülekezeti munkatárs, 1992
novemberétõl Bácsi János szolnoki segédlelkész kapott megbízást a szolgálatra. 1996. ja-
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nuár 1-tõl 2002 nyaráig újra Köhler Júlia látja el a szolgálatot megbízás alapján. Ekkor
kerül az egyházközségbe Horváth Anikó segédlelkész.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

A templom avatása évébõl maradt fenn egy 199 családfõt megnevezõ névsor, akik akkor
a gyülekezet területén éltek. Ma már a leszármazottaik közül alig találunk valakit, a törté-
nelmi események, az évtizedek alatt bekövetkezett változások az ország vagy éppen a vi-
lág más részébe sodorták õket. A tanyavilág megszûnése után a szarvasi gyökerû csalá-
dok visszatelepedtek származási helyükre.

Ma mások, újabb evangélikusok találják meg itt megélhetési lehetõségüket, mások te-
lepednek le (néhány évre!) a városban és keresik a kapcsolatot az evangélikus gyülekezet-
tel, vagy mi keressük és hívogatjuk õket alkalmainkra.

Tisztelettel gondolunk gyakran a templomavató püspök ismert mondására: ahol ka-
szárnya és iskola van, ott kell lenni evangélikus templomnak is! Ezt példázza Mezõtúr is.

A katonák számára már nem kell a külön istentiszteleti alkalom, mint a harmincas
években (negyven évig nem vették igénybe, most pedig felszámolták a laktanyákat), a kö-
zépiskolákban viszont újra adva van a lehetõség a hitoktatásra, ha szerény létszámú
evangélikus tanuló is van itt más helységekbõl, gyülekezetünkbõl pedig ritkán kerül ta-
nuló.

Egyházközségünk létét minden evangélikus háttérrel idekerülõ, itt munkát találó test-
vérünk örömmel veszi. Az idekerültek származási helye: Szarvas, Orosháza, Tiszaföld-
vár, Mezõberény, Budapest, Nógrád, Dunántúl vagy éppen Nagyvárad. (Az elmúlt két
évben 10 fõ.)

Küldetésünk: lelki otthont adni az ebben a városban, református tengerben letelepülõ
evangélikus hittestvéreknek, hogy az új lakóhely otthonosabb legyen, tudjanak templo-
munk szószéke alatt figyelni Isten szavára, az oltár szentsége erõsítse mindennapi éle-
tükben õket, örömöket és gondokat tudjanak megosztani hasonló gondolkodású testvé-
rekkel, a keresztségben részesülhessen õsei hite szerint az itt születõ gyermek, a középis-
kolások ismerkedhessenek egyházunk tanításával. Az idekerülõ l4 évesek több esetben
a családban, elõzõ tanulmányaik során nem ismerték meg egyházunk tanítását, nem kon-
firmáltak, esetleg meg sincsenek keresztelve. Urunk kegyelmének tartom, hogy lehetõsé-
get kaptunk a hiányosságok pótlására, és hiszem, hogy aki elkezdte bennük a jó dolgot, az
be is végzi azt (a mi szerény képességünk ellenére!).

Amikor egy-egy testvérünk akár itt, akár máshol befejezi vándorútját és a mi temetõnk-
be vagy a város más temetõjébe kíván temetkezni, koporsója mellett egyházunk szolgála-
tával állhatunk meg. Az egyházközség megalakulásával egy idõben önálló temetõt is bo-
csátott rendelkezésünkre a város, melybõl ugyan egy kis részt visszavett 1945-ben
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díszsírhelyeknek, a megmaradt terület így is évtizedekig kielégíti a gyülekezet szükség-
letét. Mindeddig biztosítva van a karbantartása.

1996-ban, templomunk építésének, felavatásának 70. évfordulóján, az ünneplõ gyü-
lekezet egyesítette a helyieken kívül az elszármazott hazalátogatókat is. Közel 300 címen
tartunk nyilván elszármazottakat. Részt vett ünnepünkön a református egyházközség
lelkészi kara, és kis gyülekezetünk számos tisztelõje.

A városban 150 evangélikus él nyilvántartásunk szerint, fenntartó tag 56 fõ.
Évente egy-két gyermeket keresztelünk, a temetések száma is ennyi, esketés 1999-ben

volt egy. Ebben az évben külföldön élõ testvérek kérik Urunk áldását házasságkötésükre
templomunkban. Nem Mezõtúrról származtak el. A közeli községben van egy üzemelõ
kastély-szálló, ott lesz a vendéglátás, ezért esett templomunkra a választás. Ilyen lehetõ-
ség több alkalommal is várható.

A más helységbõl itt tanuló konfirmanduskorú fiatalok konfirmációja az utóbbi évek-
ben visszatérõ ünnepe az egész gyülekezetnek.

Évente kísérletet teszek a fõiskolán tanuló evangélikus fiatalok megkeresésére, eddig
szerény eredménnyel. Az érdeklõdõk rendszeresen hazajárnak a saját gyülekezetükbe,
a személyi változás, egy fiatal szolgálattevõ bizonyára vonzóbb lenne.

Röviden: vasárnaponként szólhat az igehirdetés szava, folyik a hitoktatás a reformá-
tus gimnáziumban, a katolikus általános iskolában, alkalmanként az állami iskolában
tanulókkal is van mód foglalkozni. Ebben az évben ilyen szórtan 8 tanuló vett részt össze-
sen. Három fiatal leérettségizett, a következõ tanévben elõreláthatóan újabb 2 evangéli-
kus gyermek kerül a gimnáziumba.

2000-ben újjáalakult a 8 tagú presbitérium, tagjai középkorúak, két fiatal, nagy részük
középiskolát végzett, mások tanár, közgazdász, ápoló szakképzettségûek, számvevõ-
széki elnökünk ny. nevelõ, új felügyelõnk középiskolai tanár, a kántori szolgálatot zene-
tanár látja el. Fontosnak tartom ezeket ismertetni, hogy érzékeltessem: a gyülekezet ki-
csinysége ellenére lehet értékes evangélikusságunknak, hiszem, Krisztusunknak is az!

Az utóbbi években az épületek – lakás, templom és melléképületek – karbantartó felújí-
tása folyt. 1991-tõl folyamatosan szükség volt erre, mert az elõzõ idõszakban nem volt erre
lehetõség, sem szándék, méltatlanul elhanyagolt állapotban volt a templom kivételével
minden helyiség.

1996-tól a kelet-békési egyházmegyéhez került az egyházközség és Táborszky László,
aki abban az idõben az esperesi tisztséget betöltötte a nevezett egyházmegyében, a gyüle-
kezet segítségére volt, hogy országos egyházi támogatással kulturált körülmények kiala-
kításával biztosíthassa a gyülekezet szolgálatát. A gyülekezeti tagok bevonásával szép
lassan alakultak ki a most meglévõ körülmények.

A helyi felekezetekkel és a várossal is rendezõdtek a kapcsolatok. Az ökumenikus ima-
hét és a Nõk Imanapja összefogja az igehallgató városlakókat, köztük az evangélikuso-
kat is. A város is számon tartja ezt a kicsi közösséget és megtiszteli alkalmakra meghívás-

1996. évi adat 2000. évi adat

Bevételek összesen 412 eFt 534 eFt
Gyülekezeti tagoktól 69 eFt 113 eFt
Egyházi szervektõl 180 eFt 196 eFt
Állami támogatás 39 eFt 145 eFt
Továbbítandó adományok 17 eFt 50 eFt
Kiadások összesen 417 eFt 694 eFt
Dologi kiadások 66 eFt 136 eFt
Közegyházi járulék 8 eFt 12 eFt
Továbbítandók 15 eFt 58 eFt
Javítás, karbantartás 191 eFt 356 eFt
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sal. Az elmúlt évben esperesünket, Kondor Pétert, szolgálatra is kérték nemzeti ünnepün-
kön.

Az alkalmak látogatottsága a városban lévõ nagy távolságok és a gyülekezet szétszórt-
sága ellenére rendszeresen a létszám 10%-a. Vasárnapról vasárnapra nem ugyanazok,
egy-egy nagy ünnepen és a hozzá tartozó napokon sem ugyanazok jelennek meg. Az al-
kalmakon ilyenkor (ádvent-karácsony, nagyhét-húsvét) 40–50 fõvel lehet találkozni.
Rendszeres látogatással ez a kör bõvíthetõ. A gyülekezet tagjainak látogatásában a nagy
távolságok hátrányosan hatnak, különösen a téli hónapokban.

Néhány számadat az egyházközség háztartási irataiból

Tatarozásra, felújításra öt év alatt 2053 eFt-ot használhattunk fel, 1716 eFt országos egy-
házi támogatásból (mûködési, tatarozási és KTA, egyházmegyei GAS: 22 eFt), 130 eFt-ot
pályázat útján a megyei önkormányzattól kaptunk, saját pénzeszközbõl csupán 207 eFt
felhasználására került sor. Köszönet érte, hálaadás Urunknak.

A jövõ elsõsorban Urunk kezében van, ahogy eddig is szeretete vezette, segítette ezt a
kicsiny gyülekezetet, akkor is, ha eszközként sok mindent és sok mindenkit használt fel.

Az egyházközség szórványa Kétpó, ahol egy aktív és négy kapcsolatot nem tartó test-
vérünk él. Túrkeve nagyrészt tiszta református település. Évtizedekkel ezelõtt néhány ve-
gyes házasságban élõ evangélikus élt ott. Utódaik már nem evangélikusok. Mesterszál-
lás és Kuncsorba helységekben ismeretem szerint nem élnek evangélikusok. Az egyik
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gimnáziumi tanuló, aki hitoktatásban részesül, Cibakházán él szüleivel. Az édesapa
Csömörrõl származó evangélikus és lányát is ott keresztelték. A jász-nagykunsági
református-katolikus lakosság egyházi életét az elmúlt évtizedek az országos átlagnál
jobban megtépázták. Istenünk nagy kegyelme végezhet ezen a területen megújító
munkát.

Még két fontos gondolatot:
Szükség van a nagy „sivár” területen erre a kis evangélikus szigetre, hisszük, gyenge

kis fényünk látszik, ha megmaradunk Krisztus kis lámpájának. A szerény továbbéléshez
adottak a feltételek külsõleg, kulturált körülmények között élhetjük szerény életünket.
Szüksége van annak a néhány ide vetõdõ embernek lelki otthonra, nagy írónk és felügye-
lõnk szavait ötvözve „hogy itthon legyünk”. Lesznek még evangélikus háttérbõl érkezõ
tanulók a református gimnáziumban, az állami intézményekben, esetleg esküvõt ünnep-
lõ távoliak máskor is kérik szolgálatunkat.

A legnagyobb gond a szolgálattevõ személye. Közel a hetvenedik évemhez, nem va-
gyok alkalmas tovább arra, hogy „bejáró”-ként biztonsággal ellássam ezt a feladatot.
Nagy kegyelem ez számomra, hogy a néhány hónapra tervezett megbízást 6 éve végzem,
sok hiányossággal bár, de örömmel és szeretettel az itt élõk iránt. A várost nem tudom el-
fogadni a magam kis városa helyett, de a gyülekezetet megszerettem (õk „nem mezõtúri-
ak”, õk Krisztus nyája, testvérek). A látogatás, a fõiskola fiataljainak összegyûjtése, a hit-
oktatás, a fiatalok és középkorúak pásztorolása, az egyházközség méltó képviselete kifelé
több aktivitást igényel.

Az épületek karbantartása terén is van tennivaló ezután is. A lelkészlakás korszerûb-
bé tétele, a konyha és fürdõszoba felújítása, a padlók cseréje volna a soron következõ fel-
adat. Ezt már a lakást igénybevevõnek kellene irányítani a maga igénye, ízlése szerint. A
kerítés építését mindenképpen folytatni kívánja a presbitérium ebben az évben, hogy az
udvar zárt egységet képezzen.

Urunk megsegítõ kegyelmében bízva tesszük a jelen körülmények között feladata-
inkat!

Köhler Júlia
gyülekezeti munkatárs

Lelkészi hivatal: 5400 Mezõtúr, Damjanich u. 41. Tel.: (56) 352 437
Istentiszteleti hely: Mezõtúr, Damjanich u. 41.

Lelkész: Horváth Anikó segédlelkész
Felügyelõ: Tóth János
Lélekszám: 225/133/58

Anyaegyház: Mezõtúr (194/128/57)
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Szórvány: Kétpó (7/5/1), Mesterszállás (5/-/-), Túrkeve (19/-/-)
Hozzá tartozik még: Kuncsorba
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Az egyházmegye története
A török pusztítás után elnéptelenedett Békés megye más területekrõl érkezõ, fõként ma-
gyar, szlovák és német nemzetiségû lakossággal népesedett be. Közülük a szabad vallás-
gyakorlatot élvezõ evangélikus gyülekezetek: Csaba (1718), Szarvas (1722), Mezõberény
(1722), Orosháza (1744), Tótkomlós (1746) a négy egyházkerületbõl kezdettõl fogva a bá-
nyai egyházkerület kötelékébe tartoztak.

Az egyház kormányzásának, közigazgatásának, rendtartásának egységes szabá-
lyozása érdekében létrehozták az evangélikus egyház szervezetében a második
fokozatot, az esperességeket is. Fenti egyházközségeket az 1727-ben alapított pest-békési
egyházmegyéhez sorolták be. Az esperesek az acsai, alberti, aszódi, irsai, péteri
hitszónokok közül kerültek ki, azonban Markovitz Mátyás szarvasi és Gyurcsek János
békéscsabai lelkészek is betöltötték ezt a tisztséget. A sok kiválóság között az esperesség
területén élt a bányakerületi püspökként Selmecrõl Szarvasra költözõ Hamaliar Márton
(1750–1812), ugyanitt volt lelkész a híres iskolateremtõ Tessedik Sámuel (1742–1820),
Tótkomlóson is szolgált a jeles irodalomtörténész Wallaszky Pál (1742–1824).

Az 1791-es zsinat határozata alapján a pest-békési egyházmegyébõl kivált a békés-
bánáti, melynek elsõ esperese Szimonidesz János orosházi lelkész. Jelentõs dátum 1802.
július 22-e, mikor az egyházmegyei gyûlés létrehozta a mezõberényi esperességi gimná-
ziumot.

Ha végigtekintünk majd az alábbi „mintavételen”, megállapíthatjuk, hogy az egyház-
megye területi beosztásában is rendkívül sok változás történt az elmúlt 250–280 év alatt,
csak két település (Orosháza és Szarvas) tartozott mindvégig az esperességhez.

1812-ben a Békés-Bánáti Evangélikus Egyházmegye esperese továbbra is
Szimonidesz János (Orosháza), felügyelõ Klaniczay János cs. és kir. kamarai prefektus
(Versec). Az egyházmegyéhez tartozik: Csaba, Mezõberény (szlovák), Mezõberény
(német), Orosháza, Szarvas és Tótkomlós. Békés vármegyén kívül: Antalfalva (Torontál
vm.), Apatelek vagy Mokra (Arad vm.), Ferenchalom (Határõrvidék), Liebling (Temes
vm.), Magyar-Fazekasvarsánd (Arad vm.), Nagylajosfalva vagy Ludwigstal
(Határõrvidék), Tótaradács (Torontál vm.), Új-Nagylak (Csanád vm.) és Újtés (Temes
vm.). Az egyházmegye lélekszáma: kb. 60 000 fõ.

1836-ban önállósult a bánáti esperesség. A békési esperességhez sorolták a Békés,
Arad, Csanád, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék területén fekvõ egyházköz-
ségeket. Ekkor a békési esperesség Csaba, Fazekasvarsánd, Hódmezõvásárhely,
Mezõberény (szlovák), Mezõberény (német), Mokra, Nagylak, Nagyszentmiklós,
Orosháza, Pitvaros, Szarvas, Szemlak, Szentes, Tiszaföldvár, Tótkomlós gyülekezeteibõl
állt. 1838-ban a lélekszáma 66 579 fõ. Idõközben 1834-ben Mezõberénybõl Szarvasra
költözött az esperességi gimnázium.

1860-ban a békési esperesség esperese Torkos Károly orosházi lelkész, világi felügye-
lõje aszódi báró Podmaniczky Frigyes. Az alábbi egyházközségek tartoztak ide: Alberti
(Csanád vm.), Ambrózfalva, Apatelek, Arad, Bánfalva, Bánhegyes, Csaba,
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Fazekasvarsánd, Gyoma, Hódmezõvásárhely, Makó, Mezõberény (szlovák),
Mezõberény (német), Nagylak, Nagyszentmiklós, Orosháza, Pitvaros, Szarvas, Szeged,
Szemlak, Szentes, Tiszaföldvár, Tótkomlós.

1860-tól 1872-ig bányakerületi püspök volt az orosházi születésû Székács József
(1809–1876), akinek utódjául választották a békéscsabai dr. Szeberényi Gusztávot
(1816–1890). Ugyancsak Csabán végezte lelkészi szolgálatát Haán Lajos (1818–1891) a
kiváló történetíró, Orosházán pedig Gyõry Vilmos (1838–1885) író és mûfordító,
mindketten az MTA levelezõ tagjai.

A 19. század folyamán öt püspök tartott kánoni egyházlátogatást a Békés megyei gyü-
lekezetekben: 1810-ben Lyci Kristóf (Besztercebánya), 1816-ban Lovich Ádám (Beszter-
cebánya), 1836-ban dr. Szeberényi János (Selmec), 1868-ban dr. Székács József (Pest),
1877-ben dr. Szeberényi Gusztáv (Békéscsaba).

1896-ban a régi békési esperességbõl három alakult: a békési, az arad-békési és a csa-
nád-csongrádi. A századfordulón Veres József orosházi lelkész a békési esperes, az egy-
házmegye felügyelõje Haviár Dániel (Szarvas). Az esperesség a következõ gyülekezetek-
bõl állt: Bánfalva (Gádoros), Csorvás, Kondoros, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár,
Szarvas, Tótkomlós. Az egyházmegye népessége 62 287 lélek.

1920-ban a trianoni katasztrófa idején Kovács Andor orosházi esperes és dr. Bikádi
Antal (Orosháza) egyházmegyei felügyelõ vezette az egyházmegyét, melyhez a század-
fordulóhoz képest egy új egyházközség tartozott, az 1902-ben alakult Szentetornya. Ille-
tékességi körükhöz tartozott a szarvasi fõgimnázium és a szarvasi tanítóképzõ.

1940-ben a békési egyházmegye esperese továbbra is Kovács Andor orosházi lelkész,
egyházmegyei felügyelõ: dr. Lányi Márton ny. fõispán (Budapest). Mivel közben új anya-
egyházközségek és missziói egyházak alakultak, ekkor az alábbi 15 egyházközség tarto-
zott ide: Csabacsûd, Csanádapáca (missziói egyházközség), Csorvás, Gádoros, Kardos-
kút, Kondoros, Mezõtúr, Nagyszénás, Nagymágocs (missziói egyházközség), Oroshá-
za, Pusztaföldvár, Rákóczitelep-Gyopárhalma (missziói egyházközség), Szarvas,
Szentetornya, Tótkomlós, valamint az egyházmegye által is segélyezett oktatási intézmé-
nyek: a szarvasi Evangélikus Fõgimnázium, a szarvasi Evangélikus Luther Tanítóképzõ,
az Orosházi Evangélikus Gimnázium. A lélekszám: 74 656 fõ.

1952-ben a Déli Evangélikus Egyházkerület kebelében jött létre a nyugat-békési egy-
házmegye, melynek esperese Aranyi József (Orosháza), egyházmegyei felügyelõje dr.
Nádor Jenõ (Szarvas). Ide sorolták a volt békési egyházmegyébõl Csabacsûd, Csanád-
apáca, Csorvás, Gádoros, Kardoskút, Kondoros, Nagyszénás, Orosháza, Orosháza-
Rákóczitelep, Orosháza-Szentetornya, Pusztaföldvár és Szarvas gyülekezeteit. A zsinat
új területi beosztása következtében a név mellett az egyházmegye határa is megváltozott,
hárommal csökkent a gyülekezetek száma. A csongrád-szolnoki egyházmegyéhez csa-
tolták Mezõtúrt és Nagymágocsot, a kelet-békési egyházmegyéhez Tótkomlóst.
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1972. január 1-jétõl az összevont battonya-mezõhegyesi, nagybánhegyes-magyar-
bánhegyesi és tótkomlósi egyházközség a kelet-békési egyházmegyébõl a nyugat-béké-
sihez került, Kondoros és Csorvás pedig a kelet-békési egyházmegye része lett. Az 1952-
es helyzethez képest az is változás, hogy idõközben Szentetornyát és Rákóczitelepet
összevonták, Szarvason pedig különvált az ótemplomi és újtemplomi egyházközség.
Ekkor az egyházmegye esperese id. Koszorús Oszkár orosházi lelkész, egyházmegyei
felügyelõ Torda Molnár Sándor (Orosháza). A lélekszám: 41 801 fõ.

1990-ben az egyházmegye esperese Pintér János (Orosháza), egyházmegyei felügyelõ
dr. Tömböly János (Orosháza). Mivel addigra Nagyszénást összevonták Gádorossal,
Kardoskút, Szentetornya és Rákóczitelep is Orosháza leányegyháza lett, a battonya-
mezõhegyesi egyházközség gyülekezetei pedig a tótkomlósi lelkész gondozása alá
kerültek, az alábbi gyülekezetek soroltattak ide: Csanádapáca, Csabacsûd,
Nagybánhegyes, Nagyszénás-Gádoros, Orosháza, Pusztaföldvár, Szarvas-Ótemplom,
Szarvas-Újtemplom, Tótkomlós. A lélekszám kb. 40 000 fõ.

Amikor az 1991–97-es zsinat megszünteti a csongrád-szolnoki egyházmegyét, a nyu-
gat-békési egyházmegyéhez csatolja az Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros társult
egyházközséget, Hódmezõvásárhelyt, Szentest és Tiszaföldvárt. Tulajdonképpen
Makó, Mezõtúr, Szeged és Szolnok kivételével az egész egyházmegye ide került, hiszen az
eredetileg 12 egyházközséggel megalakuló csongrád-szolnoki egyházmegyében addigra
Nagymágocs Szentes, Csépa-Nagyrévbõl Csépa Szentes, Nagyrév pedig Tiszaföldvár le-
ányegyháza lett.

2000-ben az egyházmegye esperese Ribár János (Orosháza), egyházmegyei felügye-
lõje Koszorús Oszkár (Orosháza) lett. Mivel közben Csanádapáca Orosháza leányegy-
házává vált, jelenleg a következõ egyházközségek tartoznak az egyházmegyéhez:
Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros, Csabacsûd, Hódmezõvásárhely,
Nagybánhegyes-Magyarbánhegyes, Nagyszénás-Gádoros, Orosháza, Pusztaföldvár,
Szarvas-Ótemplom, Szarvas-Újtemplom, Szentes, Tiszaföldvár, Tótkomlós.

 Koszorús Oszkár
  egyházmegyei felügyelõ

A sivatagban is vannak oázisok, avagy a jövõ feltételei

Nem számokkal akarom terhelni az esetleges kedves olvasót, aki megtiszteli soraimat.
Csak becsületesen, õszintén szabad írni, de azzal a rendíthetetlen istenhittel, hogy a meg-
oldást mégsem mi adjuk. A valós helyzetet azonban látnunk kell, és talán ez indít arra
bárkit közülünk, hogy Isten színe elõtti bûnbánat költözzön a szívünkbe, és még inkább
imádságos lélekkel álljunk meg saját lelki és fizikai romjaink láttán.

Egyházmegyénk helyzete és állapota kitûnõen alkalmas arra, hogy Isten színe elõtti
becsületességgel gondolkodjunk el az evangélikus egyházunkban nem felvetett, nem
elemzett, de nagyon is aktuális kérdések felett. Talán a mi vidékünkön tapasztalható leg-
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jobban a népegyházi keret és az élõ egyház, az élõ gyülekezet közötti feszültség, sõt súlyos
ellentmondások egész sora.

Egyházmegyénkben még tömegek vannak, akik valamikor evangélikusok voltak, má-
ra azonban tömegesen vesztették el a hitüket, üresedtek ki lelki értelemben teljesen és ide-
genedtek el az egyháztól. Csak nagy ritkán bukkan fel a tudatalattijukból a hajdani evan-
gélikusság emléke („a nagyszülõk is evangélikusok voltak, talán még a szüleim is” – kez-
detû mondatok). Nagy létszámú gyülekezeteket emlegetünk: Orosháza, Tótkomlós,
Szarvason 2 templom és 2 gyülekezet, de még a falu számba veendõ Nagyszénáson is ez-
res léptékkel emlegethetõ az evangélikusok száma. Mindezt népegyházi adatok igazol-
ják is, hiszen összességében több száz temetés van, és (csak) fele keresztelés, de ez még
mindig nagyobb mennyiségû, mint az ország más vidékein. Igaz, a házasságkötések és a
konfirmációk száma rettentõen csekély, de még ennél a csekély létszámnál is súlyosabb
gondokkal küzd a lelkipásztor, aki Isten igéjének hirdetésére tette fel az életét. A formali-
tás, az üresség, a gépiesség gondjával, a tradíciónak is csak foszlányai maradtak meg.

Egyházmegyénk bizonyos területein a stagnálás vagy erõtlen gyarapodás, de legin-
kább a lelki haldoklás jelei mutatkoznak, sõt egyre jobban láthatóak. Hajdan jeles módon
evangélikus területek (Ambrózfalva, ahol csak evangélikus templom van, Pitvaros, ahol
az ország egyik legméretesebb evangélikus temploma látható teljesen romos állapotban,
vagy Gádoros, ahol szintén csak egy félig rendbe hozott evangélikus templom van) hal-
tak és halnak ki fokozatosan. Éppen az egyre súlyosbodó lelki halál következtében lelké-
szek nem tudnak megmaradni tartósabb ideig ezen a területen, mert az életnek, az igazi
hitéletnek már nyomai is alig vannak. Természetesen vannak itt is évtizedek óta hûséggel
helytálló lelkészek, de vannak, akik gondolni sem mernek erre a vidékre, vagy egy idõ
után kényszert éreznek a távozásra. Hatalmas – tatarozhatatlan – épületek és lelkileg tel-
jesen összezsugorodott gyülekezetek (Hódmezõvásárhely, Szentes, Tiszaföldvár, Gá-
doros, Pusztaföldvár), egyben az életért, a megmaradásért vergõdõ gyülekezetek ezek,
ugyanúgy, mint egy Nagyszénás, Nagybánhegyes vagy Csabacsûd is. Valaha mérete-
sebb gyülekezetek ma már csak leánygyülekezetek szintjén sínylõdnek, mint
Csanádapáca, Szentetornya, Rákóczitelep, Kardoskút, bár a leánygyülekezetek közül
Kardoskút tartja magát a legjobban. Nem is az anyagi gondok a nyomasztóak, bár az is,
mint pl. Szentetornyán, hanem a lelki gondok. Nyilvánvaló, hogy egy igazi ébredésre
lenne szükség, hiszen az egyháziasságnak az elemi feltételei is kiveszni látszanak. Ám
nem csak az egyháziasság megfogyatkozásáról van szó, hanem az általános
kulturáltság szörnyû leépülésérõl is. Ebben a tekintetben talán még Szarvas tartja a
legjobban magát, a hajdani kisvárosi kultúra talán ott maradt meg a legjobban.

Az istentiszteleti látogatottság nagyon sok kívánnivalót hagy maga után a megyénk-
ben, és az ún. egykor evangélikus tömegek ellenére nagyon alacsony az egyházfenntar-
tók létszáma, vagyis az anyagi teherhordás. Viszont annak is igaznak kell lennie, hogy
az egyház élete nem létszámkérdés, hiszen ahol tisztán és igazán hirdetik az igét és ünne-
pelik a szentséget, ott jelen van az egyház. Vagyis – ha a lelkészek jól végzik a munkájukat
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– a spirituális egyház mégis jelen van, legfeljebb az egyház látható kellékei vannak rossz
állapotban.

A nem felvetett és nem elemzett kérdések között a népegyházi keret és az élõ gyülekezet
közötti feszültségbõl adódóak: az egyházi(as) életnek vannak formai és tartalmi feltételei,
vonatkozzon az kazuáliákra vagy az istentiszteleti alkalmakra. Különösen a kazuáliák
tekintetében alkudtunk meg – országosan – a tartalmi kérdések nem igazán nyomatékos
komolyan vételével, hanem örülünk, ha ilyen szolgálatra (szolgáltatásra?) kérnek fel ben-
nünket. S amíg legalább a formai feltételek biztosítva voltak, pl. egy keresztelõ alkalmával
a szülõk, keresztszülõk legalább meg voltak keresztelve, talán nem is gondoltunk bele az
ügy igazi lényegébe és problémájába, de ma már egyre többen jönnek olyanok, akik bár
kérik a keresztséget a kisgyermek számára vagy házasságkötést a templomban, de azt
szolgáltatásként megrendelni kívánják, és ha túl vannak rajta, akkor befejezettnek
tekintik az aktust. Nem is beszélve arról, hogy egyre többen vannak, akik a formai feltéte-
leknek sem képesek megfelelni (szülõk, keresztszülõk nincsenek megkeresztelve, de a
szolgáltatást kérik).

Természetesen nagyon sok gyermeket meg sem kereszteltetnek, nagyon sok elhunytat
már igehirdetés és imádság nélkül temettetnek el (magas a társadalmi temetések száma),
viszont akik ezeket a szolgáltatásokat még kérik, azok sokszor már formai feltételeknek
sem tudnak eleget tenni. Örvendetesnek lehetne tekinteni azt a helyzetet, hogy felkeres-
nek bennünket ilyen kérésekkel, amennyiben a kéréssel hozzánk fordulók örömmel
vennék a tanulás, a keresztyén hitünkkel való megismerkedés lehetõségét. Ám ezt a terhet
igyekeznek kikerülni, nem érnek rá, valamint az életük minõsége és az iskolázottságuk
szintje – tisztelet a nagyon kevés kivételnek – nem olyan szintû, hogy hajlandók lennének
a tanulásra. Csak túl szeretnének lenni egy általuk sem értett aktuson, maximum azzal a
kérdéssel kiegészítve, hogy „mivel tartozunk”. Tõlünk telhetõen természetesen igyek-
szünk a lelkükre beszélni, foglalkozni velük, kapcsolatban maradni, de… Mivel komplex
jelenség leírásáról van szó, természetesen ehhez hozzátartoznak azok a kevesek is, akik
mégis hajlandók alávetni magukat a kötelezõnek tekintett oktatásnak, és esetleg az elfo-
gadott alkalmak során mégis megsejtenek valamit, és a mi reménységünk pedig az lehet,
hogy hátha valamikor mégis élõ hitté formálódik ez a különös helyzetben történt magve-
tés.

A sivatagban is vannak oázisok, hiszen – sajnos – vidékünket lelki értelemben elsiva-
tagosodott területként tapasztaljuk meg, ám vannak reményt keltõ oázisok is. Orosházán
a Hajnal óvoda, az Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium; Tótkomlóson a szlovák
nemzetiségi óvoda, valamint az igen nagy méretû, még nem teljesen belakott szeretetott-
hon; Szarvason két egyházi óvoda és 2000 õszétõl evangélikus általános iskola is, de
igen jelentõs a diakóniai szolgálat, mind a két szarvasi gyülekezetben komoly szeretet-
szolgálat folyik.

A reménységünket Jézus Krisztusba vetjük, mert látjuk, a mi emberi erõnk semmire
sem elegendõ. Vigaszunk, hogy az egyház Ura a történelem Ura is. S óvodáink, iskolánk
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gyermekeinek a szemében megvillanó fény emlékeztet bennünket arra a Názáretire, aki
így mutatkozott be: én vagyok a világ világossága. Talán majd lassan itt is múlni kezd a hi-
tetlenség, istentagadás sötétsége, és talán ez kezdõdött el az iskolánkban, óvodáinkban.
Ezek az intézményeink a mi lelki oázisaink, és a jövõ reménységei. Helyzetünk nagyon
komoly magunkba szállásra kell hogy indítson bennünket – kivétel nélkül.

Az egyházmegye jövõje – teológiai értelemben, azaz valóságosan – Isten megújító ke-
gyelmétõl függ. Ez azonban nem indíthat bennünket passzivitásra vagy fatalizmusra,
éppen ezért a megye lelkészeinek – az országos vezetéssel karöltve – becsületesen át kell
gondolnia a teendõit. Eleve fontos a megfelelõ képzettségû lelkészi kar, s a képzettség ér-
tékét és minõségét jelzi a lelkészek és a gyülekezetek közti béke vagy békétlenség. Tovább-
ra is döntõ a lelkészek meglevõ vagy nem meglevõ testvéri közössége, amit egy
személyben senki sem tud megteremteni, hiszen a közösséghez közös akaratra van
szükség.

De nemcsak a lelkészek között szükséges a közösség (koinónia), hanem a gyülekezet
vezetõi között is, kezdve a felügyelõkkel, presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal bezárólag.
Éppen ezért a jövendõben is feltétlenül szükséges a konferenciák megszervezése. Konfe-
renciák a gyülekezeti vezetõk számára, gyülekezetek számára, intézményekben dolgo-
zók számára.

A gyülekezetek közti kapcsolat kiépítése a jövõ egyik záloga: a megye gyülekezeteinek
többsége méretes épületekkel rendelkezik. Egy-egy gyülekezet önmagában képtelen eze-
ket a méretes épületeket karbantartani, ezért ezen a területen is szükséges a gyülekezetek
összefogása, közös tervek átgondolása, tatarozások besorolása. Mindezt a Gal 6,2 igéje
fényében szükséges átgondolni: Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvé-
nyét, a szeretetet.

Az egység megteremtésének elõsegítésére szükséges lenne egy egyházmegyei lap,
amelyben a megyei gyülekezetekrõl olvashatnának a megye érdeklõdõ evangélikusai.

Az egyházmegye jövõje Isten kezében! De ha van nagy veszély, akkor az, hogy mi, en-
gedetlen, békétlen, hitetlen, én központú, akarnok, farizeus, anyagias, beképzelt lelké-
szek ütjük ki Isten kezébõl az egyházmegye jövõjét.

Ribár János
esperes

Ribár János esperesi székfoglalója, illetve beköszöntõje*

Igen tisztelt ünnepi Közgyûlés!
Kedves Püspök Úr! Kedves Szolgatársaim, és Kedves Vendégeink, Kedves Gyülekezet!

   * Elhangzott 2000. június 24-én Orosházán az egyházmegyei közgyûlésen.

Esperesi székfoglaló
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Érdekes képessége az újszövetségi görög nyelvnek különbséget tenni a kronosz és a kai-
rosz között. Mind a két fogalom idõkategória. A kronoszból képezett kronológia minden-
ki elõtt ismert. Kronológia: a karóránkkal mért idõ, a másodperctõl az évezredig, és benne
az események lexikonszerû sorrendje. Az idõ természetes múlása. De ha azt mondjuk,
kairosz: valami nagyon különöset értünk alatta. Kairosz a kegyelem pillanata, vagy hete,
vagy éve. Kairosz a nagy lehetõségek várt és váratlan ideje. Ha azt mondjuk kairosz, akkor
azt értjük alatta: most történnie kell valaminek! Valami nagy fordulatnak.

Valami nagy fordulatnak: hazában, egyházban, gyülekezetben, életünkben! Politiká-
ban és egyházpolitikában, szellemi életben és hitéletben. Nemzettudatban és kultúrá-
ban, gazdálkodásunkban és viselkedésünkben.

Különös és elgondolkodtató, hogy kairosz idõben élünk. Úgy is mondhatnám, hogy
nagy idõket élünk. Éppen egy évtizede. Rengeteg nehézséggel, akadállyal, küzdelemmel,
visszaeséssel, kínlódással, de mégis. Éppen 29 éve vagyok lelkész, tehát a 10–15 évvel ez-
elõtti eseményeket éber tudattal éltem át: de 12 éve még nem hittem volna, hogy jön kai-
rosz. 1988 tavaszán még ÁEH-s hivatalnok csapkodta elõttem az asztalt, és fogai közt szi-
szegte: mi baja van magának a szocializmussal? Remegõ lélekkel, némán és megalázva
ültem elõtte: nem mondhattam neki, hogy 2000-ben, 12 év múlva kiadják A kommuniz-
mus fekete könyvét 100 millió halottról. Pontosan 2 évvel késõbb, 1990 májusában ugyanez
az ember kedvesen és mosolyogva tegezést ajánlott, és úgy ölelte át a vállam, ahogy a ba-
rátomtól se várom el.

Nagy idõket élünk. Most élni küldetés. Most végezni lelkészi, esperesi, felügyelõi,
presbiteri szolgálatot, összefoglalva, most végezni egyházi szolgálatot: kihívássá ma-
gasztosult küldetés. Mindig küldetés, de most kihívássá magasztosult küldetés. Bár koc-
kázatos küldetés. Mintha bizonyos erõk nem akarnák, hogy ez a hitét vesztett nemzet újra
megtalálja nemzeti lelkének forrását. Kockázatos küldetés. Szószéken állni kockázatos
küldetés: mert ha a Názáreti egyszer azt mondta, hogy minden kimondott hiábavaló
szóért felelnünk kell egyszer az utolsó napon, akkor a szószéken ki nem mondott felelõs
szavak súlya betonként nehezül ránk.

Nagy idõket élünk. Most van szabad diagnosztikai lehetõségünk a Kárpát-medencé-
ben, hazánkban. Idõt vesztünk, ha nem akarnánk látni megrendítõ jeleket.

Jean-Pierre Batut, egy francia katolikus teológus, nagyon nem valószínû, hogy ismeri
magyar hazánk gondjait, és az sem valószínû, hogy ránk gondolt, amikor ezt a mondatot
leírta az egyik tanulmányában:** „A biológiai termékenység visszaesése soha nem jelen-
tés nélküli, hanem a lelki iránytévesztés megnyilvánulása, ami az emberi közösséget be-
lülrõl rombolja.”

A régi Magyar Nemzet jeles kritikusa, Lõcsei Gabriella egy könyvismertetés kapcsán
vetette papírra eme sorokat: „milyen messzire kerültünk mi, 20. századi emberek azoktól
az eszmei és erkölcsi lehetõségektõl, amelyek a 19. századi elõdeinknek még magától ér-
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tõdõ természetességgel a rendelkezésükre állt”. S azt teszi hozzá Lõcsei Gabriella 1994-
ben ehhez, hogy „ha korunk mûvészetét és világpolitikáját látjuk, valamint a
tudományt”, naponta látjuk kicsinyességünket, vissza- vagy félrefejlõdésünket, mert a
fogyasztás és a szerzés, az önös érdekek röghöz tapadt materializmusa uralkodik
mindenfelé.”

S elgondolkodtató Nemeskürty tanár úr, millenniumi kormánybiztos minden könyve,
de különösen is A bibliai örökség címû. Aminek ez az alcíme: A magyar küldetéstudat tör-
ténete. Szívbõl örülök, hogy 2000. június 17-én Szarvas, általam egyre jobban becsült vá-
rosában, a Szent Korona emlékmûtõl az Ótemplomig tartó lassú vonulásunkon a Tanár
úrral ezekrõl a millenniumi eszmékrõl beszélgethettünk. S ebben a könyvben, a 217. olda-
lon drámai sorok. „Ijesztõ, hogy a magyar szó hovatovább becsmérlõ jelzõvé, kedvezõtlen
politikai minõsítéssé válik. Aki magát magyarnak nevezi, gyanús, mintha eleve naciona-
lizmussal fertõzött lenne. Senkit sem hökkent meg, hogy aki a magyarságon gúnyolódik,
azt magyar nyelven teszi. Ugyanez a helyzet a keresztény szóval is, sokak szemében kur-
zussá degradálódott; holott a keresztyénség eszméje több mint ezer éven át határozta
meg a magyarság szellemiségét és küldetéstudatát.”

Nagyon megtisztelõ felkérést kaptam a békéscsabai önkormányzat oktatási osztályá-
tól: megtisztelõ felkérésüknek köszönhetõen millenniumi történelemórákat tarthattam
és tarthatok még Békéscsabán a középiskolákban. A felkérõk úgy fogalmazták meg a fel-
kérést, hogy legyen mindebben benne a keresztyénség hozadéka a múltban és lehetõsége
a jelenben jövõnket illetõen. Rendkívüli történelemóra keretében volt és van módom ezek-
rõl szólni. Tehát ezt az idõi keretet kell fel- és kihasználnom.

S így alakult ki bennem a rövid, de áttekinthetõ vázlat: kimutatható, hogy történel-
münk során a keresztyénség kétszer megmentette a nemzetet a végleges pusztulástól.
1000 évvel ezelõtt, amikor Vajkból István lett, majd Szent István. A keresztyénség felvétele
életmentõ volt. Dr. Tempfli Imre egyháztörténész körülbelül ilyen címen tartotta elõadá-
sait: mit adott a keresztyénség a magyar nemzetnek: kapaszkodót és így megmaradást.

A 16. században, a török veszedelem és hódoltság idején pedig a protestáns prédiká-
torok mentették meg a nemzetet, teremtették meg a magyar nyelvet a Vizsolyi Bibliával,
igehirdetéseikkel. Most nem magyarázom ezt, most csak annyit: a protestáns
prédikátorok megmentették a nemzetet a végleges pusztulástól vagy attól, hogy hitet
cseréljenek és Jézus Krisztus helyett Allahot kiáltsanak.

S itt a harmadik történelmi kairosz: a kapott és Istentõl kitüntetett idõ! A kronoszban a
kairosz! A múlandó idõben a fordulat ideje. A közönséges évek sorában itt van a millen-
niumi év. Menteni való ma különösen van. Szellemi helyzetünket látva, akiknek erre ki-
csiny rálátásuk van, tudják, mirõl beszélek. Fogyatkozó nemzetünk, kesergõ, pesszimis-
ta, örömtelen, mintha irányt tévesztett volna s át akarná adni a helyét a Kárpát-medencé-
ben.

  * Elhangzott 2000. június 24-én az orosházi evangélikus templomban.

Felügyelõi beköszöntõ
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Itt élni és dolgozni küldetés: innen vagy túl az eszeveszett meggazdagodni akaráson,
ami semmiféle eszköztõl sem riad vissza. Korunk legborzasztóbb szellemi
szörnyszülötte ez a mondat: törvényes, de nem erkölcsös. Törvényes, de nem erkölcsös
vagyonok.

Mint esperesnek tudnom kell, hogy fontos a hivatali rend. De alighanem mulasztást
követnék el, ha nem gondolkodnék el a szellemi hivatal igazi tartalmán. S nemcsak ma-
gamtól, de minden munkatársamtól ezt várom el: mi a mi szellemi hivatalunk igazi tartal-
ma. Gépkocsinapló és anyakönyvek, lelkészi napló és iktató, leltár és választói névjegy-
zék, pénztár és precíz pénzkezelés. Ez a dologi hivatal, ezért is felelõsséggel tartozunk, de
az igazi feladat: a nagybetûs Hivatal. Mert kairosz-idõt élünk. Válaszút van ezekben az
idõkben. Nekünk, Szentírással a kezünkben, illene látni az út igazi célját.

Az utolsó szó legyen Jézus Krisztusé: Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Köszönettel tartozom a gyülekezetek közgyûléseinek, lelkészeknek, hogy bizalmuk

felém fordult, püspök úrnak a mindig testvéri támogatásért. Isten áldása legyen a követ-
kezõ 6 éven. S lelki készséggel fordulok a társadalmi élet képviselõi felé is, közös ügyünk
van, közös célunk. Van mit tenni fiatalokért, hogy ne a drog uralja õket, és felnõttekért, idõ-
sekért, de mindenkiért.

Jézus Krisztus: Én vagyok az út, az igazság és az élet!
Ribár János

esperes

Koszorús Oszkár egyházmegyei felügyelõ beköszöntõ beszéde*

Fõtisztelendõ Püspök Úr, Lelkésztestvéreim, ünneplõ keresztyén Gyülekezet,
kedves Vendégeink!

Elöljáróban köszönetet mondok a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye egyház-
községeinek, akik bizalmukat elõlegezve egyhangúlag jelöltek a felügyelõi tisztségre. Ha
magamban vívódtam is alkalmasságom miatt, köszönöm, hogy igenlõ válaszom tudatá-
ban az elkövetkezõ 6 évre megválasztottak. Döntésemhez erõt adott egy ige: Nem mintha
önmagunktól, mintegy a magunk erejébõl volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellen-
kezõleg, a mi alkalmasságunk az Istentõl van. (2Kor 3,5)

Egyházunk törvényei szerint az egyházmegyei felügyelõ ügyel az egyházmegye mû-
ködésének feltételeire, segíti a lelki munkát, figyelemmel kíséri és irányítja a személyi, az
anyagi és a jogi természetû ügyek intézését. Vitéz Benkõ Pál elõdöm 1998 decemberében
bekövetkezett váratlan haláláig együtt munkálkodott Ribár János esperes úrral és nagy
hûséggel végezte szolgálatát. A lelki és szellemi gyarapodás évei voltak ezek. 1999. ápri-
lis 24-én az egyházmegyei presbiteri ülésen az elkövetkezõ 1 évre én vállaltam el ezt a
szolgálatot és le is tettem az esküt.

Bár a jelen lévõ testvérek többsége ismer, nemcsak a jegyzõkönyv vagy az illendõség
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miatt, hanem a magam számvetésére és feladatvállalására tekintettel szólok röviden.
Elõször a családi háttérrõl: egyik dédapám, mindkét nagyapám és édesapám is evangé-
likus lelkész volt. Édesapám 1939-ben jött a ma Orosházához tartozó Szentetornyára se-
gédlelkésznek, majd 2 évi rákóczitelepi missziói lelkészi munka után Szentetornyára
hívták parókusnak. Édesanyámnak tanítónõi végzettsége volt, a szentetornyai
templomban kántorizált, én is itt konfirmáltam 1954-ben.

Rövidesen Orosházára hívták meg édesapámat, a napi lelkészi munka mellett közel
negyedszázadig esperesként intézte az egyházmegye ügyeit. Ebben a templomban kö-
töttem házasságot Kovács Hajnalka óvónõvel, itt keresztelte édesapám Éva és Csilla lá-
nyomat. 1969-tõl az evangélikus egyház presbitere lettem – hosszú ideig a legfiatalabb –
s vagyok ma is folyamatosan a hatodik ciklusban, csak ma már a középnemzedéket kép-
viselem. 1983-tól egyházmegyei presbiter, majd nem lelkészi jegyzõ, 1993-tól nem lelkészi
fõjegyzõként vettem részt az egyházmegye életében. 1998-tól a mostani idõszak lejártáig
a zsinat rendes tagjaként képviselem, illetve képviseltem a déli egyházkerület érdekeit.

Édesapám igehirdetései mellett hitemet erõsítették Fürst Ervin, Benkõ István, illetve a
ma is élõ volt orosházi, s a most is közöttünk szolgáló lelkészek prédikációi.

A polgári életben könyvtárosi diplomát szereztem, könyvtárosi éveim után 20 évig
könyvesboltvezetõ voltam, közel egy évtizede mint vállalkozó – magán-könyvkereskedõ
vagyok. Napi munkám mellett kedvenc idõtöltésem a várostörténet kutatása, az 1970-es
évektõl kezdve publikálok helyi egyháztörténeti jellegû írásokat is, azzal a céllal, hogy az
elõdeink által létrehozott értékeket felmutassuk és megõrizzük.

Öröm számomra minden, az egyházmegye területén elért eredmény. Örülök, ha sza-
porodik a keresztelések száma, több a konfirmandus, az esküvõ, vagy ha az ifjúság tagjai
közül hitre jutnak, vesznek részt egyházi alkalmainkon. Istennek tartozunk hálával az
orosházi Hajnal Evangélikus Óvodáért (feleségem innen ment nyugdíjba, s most itt dol-
gozik nagyobbik lányom), a két szarvasi óvodáért és a tótkomlósi egyházi óvodáért.
Ugyancsak hálával tartozunk az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnáziu-
mért (ahol 3 unokám tanul). Szarvason is beindul a tanév a Benka Gyula Evangélikus Ál-
talános Iskolában. Idõs híveink az egyházmegye területén négy szeretetotthonban nyer-
hetnek gondozást. A szarvas-újtemplomi gyülekezet 2 otthont tart fenn, a szarvas-
ótemplomi egyet és a tótkomlósi szeretetotthon is szépen fejlõdik. Az utóbbi idõszakban
fejezõdött be az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium teljes felújítása,
nagy lépéssel jutott elõre a tótkomlósi szeretetotthon, bajor segítséggel megszépült az
orosházi Hajnal Evangélikus Óvoda, Szarvason is több munka folyik, s még több a feladat
Ambrózfalvától Szentetornyán át Szentesig. Most van tervezés alatt a belvíz miatt hasz-
nálhatatlanná lett csabacsûdi parókia helyett egy új lelkészlak építése. Dr. Harmati Béla
püspök úr és dr. Sólyom Jenõ egyházkerületi felügyelõ úr eddigi segítségét hálásan kö-
szönjük, és kérjük támogatásukat az elkövetkezõ idõszakban is.

Igyekszem Ribár János esperes úrral, az egyházmegye lelkészeivel, felügyelõkkel,
presbiterekkel, intézményvezetõkkel, minden egyházi munkással együtt felelõsséggel
és tehetségemhez mérten elvégezni a feladatokat. Igyekszem õrizni az egyház békéjét,
rendjét megtartani. Igyekszem megfelelõ kapcsolatra törekedni az egyházmegye
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keresztyén közösségeivel, az egyházmegye területén élõ nemzetiségi egyháztagokkal. Az
elmúlt 1 évben a gyülekezetek felébe nem jutottam el. Legtöbbször természetszerûleg
Orosházán, azután Szarvas-Ótemplomban és Tótkomlóson jártam hivatalos ügyekben.
Szeretnék minden egyházközséget megismerni.

Végezetül minden munkámban igyekszem megõrizni a Jézus Krisztusba vetett hite-
met és evangélikus örökségemet. Munkám vezérfonalául egy igét választottam: Minden
dolgotok szeretetben menjen végbe! (1Kor 16,14).

Egyházmegyei felügyelõi szolgálatomban is ezt kívánom követni.

Koszorús Oszkár
egyházmegyei felügyelõ

Az egyházmegye tisztségviselõi

Esperes: Ribár János
Egyházmegyei felügyelõ: Koszorús Oszkár
Espereshelyettes: Lászlóné Házi Magdolna
Másodfelügyelõ: dr. Vrbovszky Mihály
Evangélizációs és missziói felelõs: Deme Zoltán
Ifjúsági felelõs: Lázárné Skorka Katalin
Katechetikai felelõs: Lázár Zsolt
Diakóniai ügyvivõ:
Egyházmegyei jegyzõk: Lászlóné Házi Magdolna

Németh Lászlóné
Számvevõszéki elnök: Mikó Józsefné
Gazdasági felelõs: Szemenyei Ferencné
Egyházmegyei ügyész: dr. Horváth Antal
Egyházmegyei presbiterek: Pathó Gyula

Fest Attila

Esperesi hivatal: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2.
Tel.: (68) 412 402, Fax: (68) 412 003

1. Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi
Evangélikus Egyházközség

Az egyházközség területén hat egykor önálló anyaegyház, illetve missziói kör van. Egy-
házközségünk a Dél-Alföldön található, két megye – Csongrád és Békés – területén he-
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lyezkedik el. Lelkésze Sikes Attila, aki másfél éve szolgál a gyülekezetben. Három isten-
tiszteleti helyen történik szolgálat: Ambrózfalva, Csanádalberti és Pitvaros. Az anyaegy-
ház és a lelkészi hivatal Ambrózfalván található. A becsült lélekszám 350 fõ, ebbõl 78 tag
alkotja a választói tagok számát.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Ambrózfalva
Az ambrózfalvai gyülekezetet 1843-ban alapították szlovák anyanyelvû családok, akik
Nagylakról telepedtek Ambrózfalvára. A település nevét Ambrózy Lajosról kapta, aki-
nek birtoka volt a falu területe. Sajnos nagyon kevés adat található a településrõl, és bár
1845-tõl már önálló anyakönyvet vezettek, az egyházközség irattára hiányos.

1850-ben önálló anyaegyházközséggé formálódik. 1862-ben kezdik el a templom épí-
tését, az istentiszteleti alkalmakat házaknál, illetve az evangélikus iskolában tartják.
1865-ben szentelik fel a templomot. Az evangélikus óvoda 1906-ig mûködik.

Az 1935-ös adatok alapján a falu lakosságának 88%-a szlovák anyanyelvû. A sajná-
latos kitelepítés miatt 1946-ban 35 szlovák anyanyelvû lakosa maradt a településnek. A
kitelepítést lakosságcsere követte, Felsõszelibõl (Szlovákia) evangélikus, római
katolikus családok költöznek Ambrózfalvára.

1982-ig beiktatott lelkészek végezték a sokszor háládatlan szolgálatot, itt a „Viharsa-
rokban”. Az idõk során Gally Pál (1851–1859) Kosztra Tivadar János (1859–1888), Cho-
ván Viktor (1888–1921), Kertész (Komlovszki) Ferenc (1921–1937), Mekis Ádám (1938–
1942), Zátonyi Pál (1942–1951), Jeszenszky Tibor (1951–1965, innen Kiskunhalasra
küldte ki a püspök), Kutyej Pál Albert (1965–1973), Megyaszai László (1973–1989) volt a
lelkész. Az õ távozása után hosszú ideig a tótkomlósi lelkész vagy az ottani segédlelkész
végezte a szolgálatokat. Sajnos sok pozitív eredményt nem örökített meg a lelkészi hiva-
tal. Hála Istennek, hogy a körülmények ellenére a gyülekezetet és a leányegyházakat
megõrizte, és a „maradék” megmaradt.

2000 nyarán Sikes Attila lelkészt nevezi ki D. dr. Harmati Béla püspök úr a gyülekezet
vezetésére biztatva, hogy mindenben segítségére lesz a gyülekezeti élet újra elindításá-
ban. A lelkész megtesz mindent azért, hogy a volt tagok megmozduljanak, de sajnos néha
az is gondot jelent, hogy megszólal a harang vasárnap, és nem tudják az okát.

Az Úr azonban csodásan mûködik, és a néha elkeseredett szolgáját felnõtt-gyermek
keresztséggel, egyházi temetési szolgálattal örvendezteti, amelyek csodálatos alkalmak
a misszió szolgálatára. Elkezdõdött a hittanoktatás a gyülekezetben és az iskolában.
2001 júliusában felújítottuk a parókiát, a lelkész áldozatos munkájának köszönhetõen a
paplak és a templom körül megtörtént a füvesítés. A tatarozási munkáknak azonban még
nincs végük, mert az imaterem, a gazdasági épületek romosak, és a templom is pár éven
belül egy teljes külsõ-belsõ tatarozásra szorul. A felújításokat azonban önerõbõl nem tud-
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juk elvégezni, sõt önrészt sem tudunk felajánlani. Püspökségünk és az országos egyház
támogatásával tudunk mûködõképesek lenni, lelkészi hivatalt fenntartani.

Két leányegyházközségünk van: Csanádalberti és Pitvaros.

Csanádalberti
A viharos történelem során a falu többször elpusztult. 1844-ben építik újjá a települést. Ez
az évszám a gyülekezetalapításnak is az idõpontja. Ekkortól vezetnek saját anyaköny-
vet, bár az 1871 elõtti idõbõl való elsõ kötet eltûnt. 1908-tól a falu hivatalos neve Csanádal-
berti. Lelkészei: Molitorisz Lajos (1850–1859), Áchim Ádám (1860–1871), Czinkotszky
Márton (1872–1907), Klinczko Pál (1908–1924), Sztik Gusztáv (1925–1944), Zalán Pál
(1945–1961).

Az 1920-as adatok alapján a falu lakosságának a száma 1500 lélek, ebbõl 1425 szlovák
nemzetiségû. 1947-ben a falu lakosságának 75-80%-a áttelepül Szlovákiába, Galántáról
pedig 150 család költözik a helyükbe. A lélekszám fogyása miatt 1961-ben Pitvarossal
társul, az ottani lelkész, Matthaeidesz Gyula gondozza, majd 1976-tól Ambrózfalvával
is társulnak. Egy ideig a tótkomlósi lelkész gondozza, mielõtt Ambrózfalvára újra lelkész
kerül.

Jelenleg Ambrózfalva gondozza, havi egy alkalommal tartunk istentiszteletet. Hittan-
órát azonban heti rendszerességgel felekezetre való tekintet nélkül. Templomunk állapo-
ta kielégítõ, esetleges tatarozásokra nem kell számítanunk, a gyülekezetnek ingatlanai
nincsenek. A becsült lélekszám 50, a választói névjegyzék 30-at számlál.

Jövõbeli terveink a rendszeres szolgálat megkétszerezése, valamint a missziós szolgá-
lat folytatása.

Pitvaros
1816-ban 175 nagylaki család települ ide, és alapítja meg a települést, mely 1840-tõl kezd
kiépülni. A község lakosságának többsége szlovák nemzetiségû volt. 1920-ban 50 család
vándorol ki Franciaországba, de késõbb többen visszajönnek. 1947-ben 2000 szlovák nem-
zetiségû települ Szlovákiába, és 1000 magyart telepítenek helyükbe Felsõ- és Alsószeli
községbõl.

A gyülekezetté szervezõdés már 1816-ban elkezdõdik, 1817-tõl leányegyház, 1836-
ban pedig már önállósodik. 1824 óta saját anyakönyvet vezetnek. Lelkészei: Molitorisz
Lajos (1836–1844), Kutlik János (1844–1865), Wagner Dániel (1865–1868), Koren Pál
(1869–1891), Saguly János (1891–1933), Zászkaliczky Pál helyettes lelkész (1933–1934),
Jancsó András (1934, fiatalon hirtelen meghalt), dr. Gubcsó András (1935–1947) és
Matthaeidesz Gyula (1948–1976). Az õ idejében társult Pitvarossal Csanádalberti, majd
együttesen Ambrózfalvával társultak. Az utóbbi másfél évtizedben Tótkomlós, illetve

* A szerkesztõ kiegészítése
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Ambrózfalva gondozta. A gyülekezet becsült lélekszáma 203, ebbõl 90 tag választójoggal
rendelkezik.

Temploma romos állapotban van, életveszélyes, paplakja részben használható, de az
is sürgõs felújítást igényel. Rendszeresen tartunk magyar és szlovák nyelvû istentiszte-
letet. Hittanórát heti rendszerességgel. A falu lakóit az elmúlt rendszer elidegenítette Isten
házától. Mindent elkövetünk a hitébresztéshez, kérve Isten áldását munkánkra.

Sikes Attila
gyülekezeti lelkész

A BATTONYAI, MEZÕHEGYESI ÉS NAGYLAKI GYÜLEKEZETEK*

Battonya
1861-bõl van az elsõ említése annak, hogy itt evangélikusok éltek. Eleinte a református
gyülekezethez tartoztak. Elégedetlenek lévén ezzel a helyzettel, 1925-ben fiókegyházat
alapítanak, 1926-ban kimondják önállósodásukat, missziói egyházzá alakulnak.
Benkóczy Dánielt küldik ki szolgálatra. 1927-ben Benkóczy ideköltözik, s beiktatják lel-
késznek. 1930-tól maradtak fenn anyakönyvek. A magtárt imateremmé alakítják át, 1938-
ban szentelik fel. Miután 1938-ban Benkóczyt Makóra választják meg lelkésznek, Tóth
Károly kerül ide, akit 1942-ben szintén Makóra választanak meg. 1942-tõl Fecske Pál a
lelkész, de tábori lelkészi szolgálata miatt csak 1943-ban iktatják be. 1956-ig szolgál itt,
majd ugyanebben az évben beiktatják Keveházi Ottmárt. Õ nyugdíjazásáig, 1968-ig volt
a gyülekezet lelkésze. Közben 1962-ben Battonyához társul a lelkész nélkül maradt Me-
zõhegyes. 1968 után egy ideig a tótkomlósi lelkészek gondozzák. Formális
önállóságának megszûntével az Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Társult
Egyházközség szórványa lett.

Mezõhegyes
A mezõhegyesi gyülekezet a pitvarosi egyházközség leányegyháza volt. 1931-tõl már
saját anyakönyvet vezet. 1934. január elsejétõl önállósodik Nagylakkal együtt missziói
egyházként, de még ugyanebben az évben különválnak. 1945-tõl hallgatólagosan anya-
egyházként kezelik. 1934-ben Ruttkay-Miklián Géza, majd Breuer Oszkár segédlelkésze-
ket küldik ki. 1935-ben Jancsó Bertalan kerül ide, akit 1936-ban véglegesítenek, s 1945-ig
szolgál itt. 1946-ban megválasztják Endreffy Jánost, aki 1948-ban a Tolna megyei Má-
gocsra megy a Felvidékrõl oda telepített egykori híveihez. Marschalkó Gyula követi a
szolgálatban 1955-ig. Utóda 1961-ig Halász János. 1962-tõl a battonyai lelkész, Keveházi
Ottmár, majd nyugdíjba menetele után 1968-tól az ambrózfalvai lelkészek, Kutyej Pál, il-
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letve Megyaszai László gondozzák. 1984-ben a tótkomlósi lelkész gondozása alá került,
s azóta is Tótkomlósról helyettesítenek.

Nagylak
Az egykori nagylaki egyházközség híveinek nagyobbik része a település jelentõs részével
Romániához került 1920-ban. Az itt maradók 1928-ban kimondják, hogy anyaegyházzá
kívánnak szervezõdni, de csak 1931-ben kapnak helyettes lelkészt Kiss Benõ személyé-
ben, aki 1934-ig szolgál itt. 1934-ben Ondrik János kerül ide, akit 1941-ben rendes lelkész-
szé választanak. 1943-tól Bulik András a lelkész, akit 1946 és 1948 között Matthaeidesz
Gyula követ, õ innen megy Pitvarosra lelkésznek. Az elnéptelenedés miatt a negyvenes
évek végén elõbb Egyed Róbert békéscsabai segédlelkész, majd a makói lelkész, Szlovák
Pál gondozza, s 1950-tõl Makó fiókegyházává vált. Jelenleg az ambrózfalvai lelkész pró-
bálja összegyûjteni a híveket.

Lelkészi hivatal: 6916 Ambrózfalva, Luther u. 15. Tel.: (62) 298 096
Istentiszteleti hely: Ambrózfalva, Luther u. 3.

Csanádalberti, Fõ u. 27.
Pitvaros, Kossuth L. u. 32.
Battonya, Hunyadi u. 87.
Mezõhegyes, Kozma Ferenc u. 3.

Lelkész: Sikes Attila helyettes lelkész
Felügyelõ: Tószegi Gyuláné
Lélekszám: 648/312/204

Anyaegyház: Ambrózfalva (113/115/57), gondnok: Szautler Gáborné
Leányegyházak: Csanádalberti (51/44/39), gondnok: Kiss Istvánné

Mezõhegyes (169/70/31), felügyelõ: dr. Szollár István,
gondnok: Varga Ferencné, pénztáros: dr. Hajtmann Pálné
Pitvaros (138/83/77), gondnok: Halász Józsefné

Szórvány: Battonya (45/-/-), Csanádpalota (49/-/-),
Királyhegyes (3/-/-), Kövegy (2/-/-), Nagyér (22/-/-),
Nagylak (56/-/-)

A mezõhegyesi leányegyházat jelenleg a tótkomlósi lelkészek gondozzák.

* Chován József: A csabacsûdi ág. h. ev. egyházközség megalakulásának története (Szarvas, 1935).
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2. Csabacsûdi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG MÚLTJA*

A Csabacsûdön élõ, Szarvas szórványához tartozó evangélikusok a tanyavilág nagy tá-
volságai, a rossz idõben járhatatlan utak miatt csak nagyon ritkán, legtöbbször pedig
egyáltalán nem élhették meg úgy vallásos életüket, mint ahogy azt azok a hívek tehetik,
akiknek közelében mindaz (templom, lelkész stb.) megvan, ami az intenzív vallásos élet
rendszeres gyakorlását elõsegíti, lehetõvé teszi.

Ezért a csabacsûdi evangélikus hívekben az az óhaj fogalmazódott meg, hogy evangé-
likus missziói egyházközséget szerveznek. Megkeresték az egyházmegye esperesét, Ko-
vács Andort, hogy õket az e téren felvetõdõ problémák megoldásában segítse. Az esperes
szabályszerû közgyûlésre hívta össze a csabacsûdi híveket 1927. május 8-ára a
Csabacsûd területén lévõ, de ez idõ szerint még szarvasi ev. egyházi vagyont képzõ Kita-
féle ev. elemi iskola helyiségében. A gyûlést vezetõ esperesnek azon kérdésére, hogy vajon
a csabacsûdi ev. hívek el kívánnak-e szakadni a szarvasi anyaegyháztól, a gyûlés tagjai
egyhangúlag kimondták, hogy kívánják az önálló gyülekezet megszervezését, és felkér-
ték az esperest, hogy a továbbiakban a leghathatósabban támogassa a maga lábán járni
óhajtó ifjú gyülekezetet.

Az esperes e felhívás alapján vázolta mindazokat a szükséges eljárásokat és következ-
ményeket, amelyek egy ilyen elhatározás után jelentkezhetnek és megoldásra várnak.
Figyelmeztette egyben a gyûlés tagjait arra is, hogy a jogokkal milyen kötelezettségek jár-
nak az elkövetkezendõ idõkben. Az esperes és a jelen levõ hívek – nem hagyván kétséget
a szándék megfontoltsága és érettsége felõl – egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a
törvényes idõ betartása mellett új gyûlést hívnak össze, hogy azon a körülményeknek és
a kifejezett álláspontnak megfelelõ jogos határozatokat hozzanak.

Ezt a gyûlést 1927. május 22-én tartották meg, s azon kimondták, hogy egyelõre misszi-
ói egyházközséget kívánnak megszervezni, és kérték az esperest, hogy a gyûlés további
határozatait hajtsa végre. Az esperes hivatalosan tudomásul véve a gyûlésnek ezt a kí-
vánságát, megszervezettnek és törvényesnek mondta ki a csabacsûdi ágostai hitvallású
evangélikus missziói egyházközséget, és felhívta a híveket, hogy válasszák meg az im-
már önálló missziói egyház vezetõségét. Az esperes és a gyûlés az illetékes felsõbb egyhá-
zi körök megkeresése mellett a maga hivatalos feladatát ebben az ügyben elvégezte.

Az újonnan alakult gyülekezetben az új vezetõség elõkészítette a missziói lelkész be-
iktatására rendezendõ ünnepélyt, s 1927. november 6-án Kovács Andor fõesperes beik-
tatta Chován Józsefet, az addig Kondoroson szolgáló segédlelkészt. Azóta vezetnek saját
anyakönyvet. Chován József közel 25 éven keresztül szolgált a gyülekezetben. Az õ szol-
gálata alatt épült fel a gyülekezeti ház és a parókia. 1943-ban templom építésébe kezdett,
de a háború megakadályozta, hogy befejezze a templom építését.

Chován József 1951-ben nyugdíjba vonult. Néhány hónap múlva Zátonyi Pál ambróz-
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falvai lelkészt választották meg a csabacsûdi gyülekezetbe. Õ szintén 25 évet szolgált ott.
A templom 1943-ban megkezdett, de a háború miatt megszakított építését Zátonyi lelkész
úr a gyülekezettel karöltve tovább folytatta. 1952. november 30-án, ádvent elsõ vasárnap-
ján szentelte fel Dezséry László püspök az új templomot a 36. zsoltár 8. verse alapján.
1977. január 1-jével Zátonyi Pál nyugdíjba vonult.

A csabacsûdi gyülekezet lelkészi állása megüresedett, ezért a gyülekezet vezetõsége
Nobik Erzsébetet, a szarvasi gyülekezet segédlelkészét hívta meg lelkészül. 1977. márci-
us 27-én iktatta szolgálatába Koszorús Oszkár nyugat-békési esperes. Az õ szolgálata
idején átépítették a templom tetõszerkezetét. Négy év után Nobik Erzsébet a szarvasi
ótemplomi gyülekezet megválasztott lelkésze lett. A csabacsûdi gyülekezet vezetõsége
ekkor Deme Zoltánt hívta meg, aki a kisapostagi gyülekezetben szolgált. 1981. július 26-
án iktatta a gyülekezet lelkészévé Koszorús Oszkár esperes.

Deme Zoltán hat éven keresztül szolgált a gyülekezetben. Ezen idõ alatt a parókiába
bevezették a központi fûtést, villamosították a harangokat, valamint egyéb munkálatokat
végeztek. Amikor Deme Zoltánt meghívta a szarvasi újtemplomi gyülekezet, a csabacsû-
di gyülekezet újra lelkész nélkül maradt.

Pathó Gyula bánhegyesi lelkészt választották meg, õt 1987. június 14-én iktatta be a
szolgálatba Pintér János esperes. Pathó Gyula szolgálata alatt az imaházat lambériázták
és a parókiára is beszerelték a gázfûtést. Kilenc év után, 1996-ban Pathó Gyulát szentesi
és tiszaföldvári lelkésznek választották meg. Eltávozása után felváltva jöttek helyettesítõ
lelkészek hol Szarvasról, hol Orosházáról. Már majdnem úgy alakult, hogy a csabacsûdi
gyülekezet társgyülekezete lesz a nagyszénási gyülekezetnek, amikor a csabacsûdi gyü-
lekezet elöljárósága meghívta az akkor Orosházán szolgáló Láng Pál segédlelkészt. Dr.
Harmati Béla püspök és Ribár János esperes beleegyezésével így 1996. augusztus 1-jétõl
Láng Pál segédlelkész teljesíti a szolgálatot a csabacsûdi gyülekezetben. Legelsõ felada-
taként sok év szünet után újra kezdte a hitoktatást az iskolában. 1998 õszén bevezette a
gyülekezet az imaházba a gázfûtést. 1999 májusában elektromos orgonát vásároltak.

Az 1999–2000-es években Csabacsûdöt elöntötte a belvíz, így a parókia, imaház és a
templom nagyon megrongálódott. A parókia szinte lakhatatlanná vált. Az Úr kegyelmé-
bõl és az országos egyház döntése alapján új parókia épülhetett, de ott van még a belvíz
sújtotta imaház és a templom is, amely a szép új parókia mellett roskadozik. A gyülekezet
képtelen önerõbõl tataroztatni, csak az országos egyház segítségére számíthat, és bízik
az Úr kegyelmében, hogy az imaház és a templom is megújulhat. A csabacsûdi
gyülekezet ezúton mond köszönetet és hálát Istennek és az országos egyháznak, és
reméli, hogy Isten kegyelme a jövõben sem hagyja el.

A lakosság megoszlása 1930-ban: lakosok száma: 1839, evangélikus 1460, római ka-
tolikus 312, református 49, görög katolikus 5, izraelita 13.

2001-ben: a lakosok száma 2135, ebbõl 792 evangélikus, de a lakosság 10%-ához még
nem értünk el, ezért az evangélikusok száma nem pontos.
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENLEGI HELYZETE

A csabacsûdi evangélikus templomban minden vasárnap és ünnepnap délelõtt 9 órakor
megszólalnak a harangok és hívják a hívõket és a hitetleneket, hogy 10 órakor hallgassák
meg Isten igéjét, és a szerint is éljenek. A gyülekezet tagjai bíznak abban, hogy Isten még a
kövekbõl is tud támasztani fiakat, és ezáltal az egyháztagok száma gyarapodni fog, hi-
szen vannak olyan egyháztagok, akikrõl sohasem gondoltuk volna, hogy a templom falai
között láthatjuk õket, amint hallgatják Isten igéjét. Úgy érezzük, hogy sokan eltávoztak kö-
zülünk – azaz a földi vándoréletbõl az Úr Jézus dicsõségébe elszólította õket. Hisszük és
reméljük, hogy az Isten megsegít, mint már annyiszor tette, a kis hittanosokból – ha nem is
mindnyájukból, de – gyarapodni fog a gyülekezet létszáma. Természetesen várjuk és hív-
juk a gyermekek szüleit is, akik bizonyos eszmék miatt távol maradtak a gyülekezettõl, és
nem merték megvallani hitüket, és bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusról.

Bizonyos elõnye a gyülekezetnek, hogy a helyi önkormányzattal jó a viszonyunk, sok
segítséget kapunk anyagi és fizikai téren is.

Az evangélikus gyülekezet kapcsolatot tart az itt élõ más felekezetekkel is. Évente öku-
menikus alkalmak vannak, melyek meghitt ökumenikus szellemben zajlanak le. A refor-
mátus gyülekezettel közeli a kapcsolat. Mivel a faluban nincs református templom, ezért
minden hónap harmadik vasárnapján az evangélikus templomban tartanak istentisz-
teletet.

Klimaj János Láng Pál
korábbi felügyelõ segédlelkész

Lelkészi hivatal: 5551, Csabacsõd, Petõfi S. u. 40/A. Tel.: (66) 219 576
Istentiszteleti hely: Csabacsõd, Szabadság u. 41.

Lelkész: Láng Pál segédlelkész
Felügyelõ: Kasnyik György
Lélekszám: 688/804/174

3. Hódmezõvásárhelyi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Hódmezõvásárhelyi egyházközség
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Még a múlt század harmincas éveiben írta meg egyházközségünk történetét egyik tanító-
ja, nevét nem írta alá. Évszám sem jelzi a történet megjelenését. Jellemzõ, hogy valamilyen
okból ragaszkodtak Orosházához, az Orosházi Újság nyomdájában nyomták, bár bizo-
nyára volt már Vásárhelyen is nyomda.

Az õslakosság eredetileg református volt. Ma viszont a lakosságnak több mint egyhar-
mada katolikus. Az evangélikus gyülekezet alapját a 18. század elején az ország különböz-
õ részébõl, fõleg a Felvidékrõl ide települt szlovák iparoscsaládok vetették meg. Anya-
könyveinkben szerepelnek olyan iparágak, amelyek ma már ismeretlenek; pokrócos, ké-
ses. A szomszédos megyékbõl fõleg földmûves napszámosok telepedtek ide. Eleinte a
református lelkészek gondozása alatt éltek. Évente kétszer jött át Tótkomlósról a lelkész,
és a református templomban tartott szlovák nyelvû istentiszteletet. 1791-ben már gondol-
nak arra, hogy egyházközséget szervezzenek, iskolát alapítsanak, tanítót hívjanak meg,
aki az igehirdetési szolgálatot is ellátná. 1794-ben megvesznek egy házat, mely az iskola
és a templom alapja lett. 1796-ban önállósodnak, Orosházáról meghívják Kontsek
Mártont, aki eleinte a tanítói és lelkészi feladatot is ellátta. 1800-tól már csak a lelkészi
feladatokat kell ellátnia, miután Sidlai András személyében új tanítót választanak. 1798-
ból maradtak fenn az elsõ anyakönyvek.

Kontsek Márton 1827-ig tartó szolgálata után Major József kerül ide (1827–1837), majd
Feyér Jánost hívják meg Tiszaföldvárról (1837–1843). Az 1830-as kimutatás szerint az
evangélikusok lélekszáma 536. Jellemzõ, hogy az egyházközség megalakulásakor 115
tiszta házaspárt tartottak nyilván és kettõ volt vegyes vallású. Száz évvel késõbb már
negyven vegyes házasságú családot ismernek. Ma nem tudok tiszta evangélikus
családról. Mint mindennek, úgy ennek az állapotnak nemcsak hátránya, hanem elõnye
is van. Persze ezt nehéz lenne megmagyarázni.

Mivel a gyülekezet nádfedeles imaháza kétszer is leégett, 1808-ban és 1835-ben, kõ-
templom építését határozzák el. Az alapkövet 1841-ben rakják le, de már az új lelkész, az
1843-ban ide kerülõ Jeszenszky László szolgálata alatt szentelik fel 1844-ben.

Jeszenszky 1857-ig tartó szolgálata után 1857-tõl 1908-ig Draskóczy Lajos a lelkész,
aki a lelkészi munka mellett a gazdasági életben is tevékenykedett. Õ szervezte meg a
gazdasszonyok szövetkezetét, aminek a városban nyílt üzlete volt. Itt leadhatták a
gazdaszszonyok termékeiket, és nem kellett idõt tölteniök a piacon. 1948-ig mûködött ez.
A politikában is részt vett, a Kossuth pártnak volt vezetõ embere. Bár a lelkész már magya-
rul végez minden szolgálatot, a köztudatban mégis úgy maradt fenn az elnevezés, hogy
tót egyház. Jellemzõ, hogy az iparosság szinte teljesen evangélikus volt a városban. Az
Iparos Olvasó Egylet itt az egyházközség keretein belül alakul meg. Itt alakult meg az Ipa-
ros Ifjúsági Egylet, és az iskolából kikerült gyermekek részére a hat elemi elvégzése után
az ún. Növendék Egyletet alakították meg. Saját könyvtárat is vásároltak, aminek egy
része ma is megvan.

A gyülekezetben mindig akadt néhány jobb módú egyén vagy család. Ezek viselték a
nagyobb terheket. Pl. Majerffy József szappanfõzõ mester, az akkori felügyelõ a 20. század   * A kardoskúti gyülekezet történetét lásd Orosházánál.
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elején felépíttette a mai iskolaépületet, tanítólakással és harangozólakással egybekötve.
Impozáns épület ez még ma is.

1908 és 1931 között Plavetz Gyula a gyülekezet lelkésze, aki közismert virágkertészetet
mûködtetett. Ebben az idõben a város külterülete, ami tulajdonképpen a késõbb Kardos-
kúthoz tartozó területet jelentette, második parókusi körként mûködött, 1911 és 1921 kö-
zött Kalmár Pál a lelkésze. 1931 és 1934 között Klár Béla kisegítõ lelkész látta el a szolgá-
latot. 1934-ben dr. Keken András került Hódmezõvásárhelyre. A rendkívüli képességek-
kel megáldott lelkész a hét év alatt megszervezte a szórványmunkát. Segédlelkészt kért és
kapott. Havonta tíz helyen tartottak istentiszteletet. Hittankönyvet írt a szórványban
élõk részére. A gyülekezetben sok család élt a legnagyobb nyomorúságban. Ezek gyerme-
keit felkarolta, otthont szervezett részükre, és sokat közülük magával vitt Budapestre,
amikor 1941-ben a Pesti Evangélikus Egyház (Deák tér) megválasztotta lelkészének. A
gyerekek közül jó néhányat kitaníttatott, önálló életvitelre segítette õket. Jövedelmét, erejét
a szegény gyermekekre áldozta. A szocialisták mindezt börtönnel jutalmazták.

1941-tõl Takács János áll szolgálatban.
Az elsõ világháború utáni felekezeti harc nagyon erõsen megtépázta gyülekezetünk

népességét. A második világháború utáni idõk még súlyosabbá tették anyagi helyzetün-
ket, ami csak fokozódik a továbbiakban. Az egyházközségnek két tanyája 96 kishold föld-
del betagosíttatott. Sokat köszönhetünk a jelenlegi egyházi felsõbbségnek, mert a hatha-
tós támogatás nélkül létfenntartásunk kérdõjelekkel lenne telve.

Meg kell említenünk, hogy sok téves adat született meg az idõk folyamán az egyházi
statisztikákban amiatt, hogy a kardoskúti gyülekezet egész területe Hódmezõvásárhely
város területén, az ún. Puszta rész északnyugati részén fekszik. Csak az utóbbi idõkben
csatolták földrajzilag Orosházához.* A Puszta keleti része is szorosan határos Orosháza
területével, az ott lakó hívek egyházilag az orosházi gyülekezethez kötõdnek, és nem a
tõlük 25–30 km-re fekvõ hódmezõvásárhelyi belvárosi templomhoz, gyülekezethez.
Hódmezõvásárhely területe eredetileg 760 négyzetkilométer volt. Ez jelentette az egy-
házközség területét. Teljes szétszórtságban élnek híveink. A sok nehézség mellett egy
örömünk még van, és ez az istentiszteletek átlagon felüli látogatottsága.

A jövõ teendõinek egyik tényezõjét a sajtóvonalban látom. Ez ma még igen kezdetleges
állapotban van. De a nagy távolságokat, a zárt ajtókat a sajtó eszközével lehet megközelí-
teni.

Takács János
nyugdíjas helyettes lelkész

Lelkészi hivatal: 6800 Hódmezõvásárhely, Márton u. 1. Tel.: (62) 242 152
Istentiszteleti hely: Hódmezõvásárhely, Petõfi u. 15.
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Lelkész: Takács János ny. helyettes lelkész
Felügyelõ: Csapó József
Lélekszám: 495/300/90

Anyaegyház: Hódmezõvásárhely (446/300/90)
Szórvány: Mártély (11/-/-), Székkutas (38/-/-)

4. Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus
Egyházközség

A KÉT GYÜLEKEZET RÖVID TÖRTÉNETE

Nagybánhegyes
A Tótkomlósról elszármazott szlovák nemzetiségû evangélikus családok – 18 család –
1856-ban jelentek meg a község területén, amely kezdetben a Tótbánhegyes nevet viselte.
A jelenleg gyakorinak mondható családnevek akkor még csak alig-alig fordultak elõ. Az
érkezettek a következõ évben, 1857-ben szervezõdtek gyülekezetté. Elsõ lelkészük ifj. Kut-
lik János, felügyelõjük Majdan Pál, gondnokuk Bogár János volt. Tíz év múlva 1867-ben
építették fel a ma „kistemplomnak” nevezett gyülekezeti épületet, mely egyaránt szolgált
istentiszteleti helyül és az egyházi adóként begyûjtött gabona tárolásának céljára. Ma
gyülekezeti házként funkcionál. A községben 1875-ben 1112 fõ evangélikus, 20 fõ zsidó,
6 fõ görög katolikus és 18 fõ római katolikus lakos élt. 1892-ben vetõdött fel elõször komo-
lyan a templom építésének gondolata. A tervezést és az elõkészítést a lelkész Kutlik János
halála zavarta meg. 1893 novemberében már Leszich László volt a lelkész, aki kész volt
felvenni a templom építésének gondját. 1894. április 5-ére beérkeztek a konkrét tervek.
Krim József nagylaki építész tervét fogadták el. Az anyagi fedezet elõteremtésére a presbi-
térium templomépítési adó bevezetésére határozta el magát. Kölcsönt is vettek fel és kö-
nyöradományokat is gyûjtöttek. 1894. június 13-án helyezték el az alapkövet. A templom
felszentelésére 1895. december 22-én került sor. 1896 áprilisában Haasz Antal lett a fel-
ügyelõ. 1916. november 5-én került sor lelkészváltásra, Maczák György lett a gyülekezet
lelkésze, aki 1953-ig szolgált Nagybánhegyesen.

A háború vihara mellett, illetve azzal összefüggésben két esemény rendítette meg ko-
molyan a gyülekezetet. 1947-ben az államosítás, amikor 4 iskolaépületet és 60 hold földet
veszített az evangélikus egyház. Mindössze néhány hónappal késõbb pedig a tömeges
szlovák kitelepülés okozott lelki és anyagi megrendülést az ittmaradottaknak. Az egy-
ház tagjainak több mint fele Szlovákiába települt. Helyükre csupán néhány evangélikus
magyar család érkezett. Ugyanis többnyire református és római katolikus magyarokat te-
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lepítettek az elmentek helyére. A hívek létszáma tehát megcsappant, s az evangélikus
„egyeduralom” véget ért. Azóta három felekezet „osztozik” a nagybánhegyesi egyház-
tagokon. 1953 nyarán néhány hónapig Zsemberovszky János helyettes lelkész szolgált
a gyülekezetben, aki késõbb Tótkomlós lelkésze lett.

1953 õszétõl Fest Miklós volt a nagybánhegyesi lelkész. Lelkészkedése alatt a hetvenes
években új parókia épült. A régi parókiát a református egyház vásárolta meg és használja
ma is istentiszteleti helyül. Fest Miklós nyugdíjba vonulása és elköltözése után 1981
szeptemberétõl Pathó Gyula lett a gyülekezet lelkésze, aki 1987-ben Csabacsûdre
távozik. 1987 nyarától az év végéig Pathóné Kepenyes Erzsébet helyettesített. 1988.
január 1-tõl Lászlóné Házi Magdolna a gyülekezet lelkésze.

Magyarbánhegyes
A jelenleg társegyházként szereplõ Magyarbánhegyes katolikus község, melynek evan-
gélikusai 1936-ban missziói körré szervezõdtek. Ide tartozott még Kaszaper, illetve
Reformátuskovácsháza szórvány evangélikussága. 1936-tól saját anyakönyvet vezet-
nek. Elsõ lelkészük Nagy József missziói segédlelkész (1936–1937), akit Seben István
(1937–1939), majd Miklóssy Endre (1939–1941) követ. 1941-ben missziói egyházközség-
gé alakulnak. Miklóssyt megválasztják rendes lelkésznek, felügyelõnek pedig Fabricius
Pált. Mivel lelkészük még abban az évben eltávozott, Bártfai Lajost választották meg, aki-
nek 1942. február 15-én volt a beiktatása.

Mivel a lelkészlakás bérbeadását a tulajdonos felmondta, augusztus 1-jén a gyüleke-
zet egy régi épületet vásárolt lelkészlakás céljára. 1943. október 23-án pedig kimondták a
presbitériumi határozatot, hogy a vásárolt ház telkére templomot kívánnak építeni. A
templomépítés 1948. augusztus 1-jén indult, és többnyire önkéntes ingyenmunkával, s
hiányosságokkal ugyan, de a következõ évben a templom fel is épült. Az építkezésnél a re-
formátus testvérek is példamutató módon segédkeztek, ezért a gyülekezet a templom el-
lenszolgáltatás nélküli használatát ajánlotta fel nekik. Ez a felajánlás ma is érvényben
van és él.

Bártfai Lajost 1955-ben elhelyezték, utóda Petõ István lett 1961. szeptember 15-ig. Már
az õ szolgálata idején felmerült a gyülekezet Nagybánhegyeshez való társításának gon-
dolata. A hívek határozott kérésére azonban megmaradt az önállóság, és 1962. július
15-i hatállyal Dedinszky Tamás segédlelkész érkezett szolgálatra. Az õ 1967 nyarán tör-
tént távozása után azonban elkerülhetetlenné vált a társulás a szomszédos Nagybán-
hegyes gyülekezetével, melynek lelkésze akkor Fest Miklós volt. 1981 szeptemberétõl Pa-
thó Gyula, 1988. szeptember 1-tõl pedig Lászlóné Házi Magdolna látja el a szolgálatokat.

 AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENE

A mostani lelkész szolgálata során történt meg 1988-tól kezdõdõen a nagybánhegyesi
templom tetõszerkezetének, csatornájának javítása és teljes külsõ tatarozása, vakolása
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és festése, 2,5 millió forint összegben. A templom építésének évfordulójára, 1995-re pedig
az orgona teljes felújítása készült el 300 ezer forintért. Az egyik iskolaépületért kapott kár-
pótlásból a súlyosan összerepedezett lelkészlakás statikai megerõsítésére került sor. A
felújítás folytatásához azonban szükség van még a megállapodás szerinti újabb
kárpótlási összeg megérkezésére is. A 134 éves mûemlék gyülekezeti ház is külsõ
tatarozásra szorul, jelenleg még arra sem áll rendelkezésre anyagi fedezet.

A lelkészi munkában a hitoktatásra kerül nagy hangsúly a gyülekezet jövõje érdeké-
ben. Az óvodában és iskolában egyaránt van evangélikus hitoktatás. Mint máshol is, a fi-
atalok és középkorúak templombajárása itt is gyenge, az egyházhoz való tartozásuk tra-
dicionális. Itt ennek elsõsorban az az oka, hogy igen kevés a munkahely, a falu népe fóliás
mezõgazdasági termelésbõl él, ez pedig állandó elfoglaltságot jelent. Az utóbbi években
sajnos csökkent a község lakossága, s ez nemcsak a kevés születésnek tudható be, hanem
annak is, hogy a fiatalok munkahely reményében elszármaznak a faluból. A község veze-
tésével együtt ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, elsõsorban erre irányulnak most
a törekvések a lelki eszközökkel is.

Pozitív hatása volt nemcsak a gyülekezetre, hanem a község életére is a 2000 májusá-
ban templomunkból közvetített rádiós istentisztelet. A pusztaföldvári gyülekezetben
hagyománnyá vált jótékonysági hangverseny mintájára koncertet szerveztünk
Nagybánhegyesen is 2001 pünkösdjén. A vártnál nagyobb volt az érdeklõdés, ami a foly-
tatásra biztat bennünket. A hangversenyen – több évtizede nem mûködõ – toronyóránk
javítására gyûjtöttünk. E cél a falu vezetését és lakosságát további adakozásra késztette,
így bízunk benne, hogy ebben az esztendõben a terv megvalósul. Nagybánhegyesen
szintén új keletû kezdeményezés volt 2001-ben az egyetemes imahét megtartása, amelyet
az idén újabb követett. Ez is segíthet bennünket abban, hogy imádsággal és áldozatválla-
lással is segítsük református testvéreinket, akik csak imaházzal rendelkeznek, és ezért
templom és parókia építését tervezik.

Szlovák eredetû gyülekezet lévén fontosnak tartjuk, hogy híveink megõrizzék szlovák
identitásukat. Ezért – bár az istentisztelet többi része magyar nyelven zajlik – a gyüleke-
zet többnyire a Tranoscius õsi énekeivel dicséri az Istent. A szlovák öntudat ébrentartása
érdekében örömmel hívtuk meg a Békés megyei szlovák evangélikus gyülekezetek
tervezett találkozóját templomunkba. Bízunk benne, hogy ez a 2002 augusztusában ren-
dezendõ alkalom szintén felpezsdíti az egyházközség és a falu életét.

A ma élõ magyarbánhegyesi maroknyi kis gyülekezet példamutató módon õrzi õsei-
nek az egykori evangélizációk alkalmával megerõsödött hitét. S ugyancsak példamutató
módon éli meg az ökumenizmust, amikor templomát szeretettel osztja meg ma is a refor-
mátus testvérekkel, akik közül többen evangélikus istentiszteletek alkalmával is mindig
ott ülnek a padokban. S bár csekély a községben élõ evangélikus gyermekek száma, a hit-
oktatási arányszám 100%-os. Ugyancsak mintaszerû a kis gyülekezetben az anyagi ál-
dozathozatal is, de a kis létszám miatt sajnos mégis állandósultak az anyagi gondok. Az
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ott megtapasztalható lelki gazdagság azonban eddig minden nehézségen átsegítette a
kis gyülekezetet. Remélhetõen Isten áldásával ez így marad a jövõben is.

Lászlóné Házi Magdolna
helyettes lelkész

Lelkészi hivatal: 5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 16. Tel.: (68) 422 027
Istentiszteleti hely: Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 16.

Magyarbánhegyes, Jókai u. 22.
Mezõkovácsháza, Árpád u. 99. (gyülekezeti terem)

Lelkész: Lászlóné Házi Magdolna helyettes lelkész
Felügyelõ: Demkó Mihály
Lélekszám: 634/291/233

Társegyházak: Nagybánhegyes (373/260/210), felügyelõ: Demkó Mihály,
gondnok: Chovanyecz András
Magyarbánhegyes (97/25/20), felügyelõ: Kittlinger János,
gondnok: Árvai Zoltánné

Szórvány: Mezõkovácsháza (148/6/3), Végegyháza (16/-/-)

5. Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus
Egyházközség

A mai egyházközség két egykori anyaegyház társulásából jött létre.

A NAGYSZÉNÁSI GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Minden egyházközség története szorosan kapcsolódik községe történetéhez. A mi tele-
pülésünk történetét oklevelek alapján a 15. század elejéig vezethetjük vissza.
Zenaseghaz/Szénás-egyház nevének magyarázatára többféle elképzelés született:
egyik szerint a templomot egy Szénás nevû személy építette, a magyar széna fõnévbõl
ered, másik szerint a szénatermõ hely adta a falu nevét, majd a templom felépítésével a
helynév Szénásegyházára módosult. Az 1994–1999 között a békéscsabai Munkácsy
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Mihály Múzeum régésze, dr. Szatmári Imre által vezetett régészeti feltárások egy Árpád-
kori, késõ középkort is megért nagy kiterjedésû faluhelyet állapítottak meg. Ez tekinthetõ
Nagyszénás õsének.

A település elsõ említése írott forrásokból 1403-ban tûnik fel, és az utolsó említés 1579-
bõl való. Az ún. tizenöt éves háború a hanyatlás kezdetét jelenti és 1595-ben a királyi se-
regek által elkezdett pusztítás: Szarvas, Békés, Gyula, majd a török sereg segítségére kül-
dött tatár csapatok megjelenése a település elnéptelenedéséhez vezetnek.

Orosházát is hasonló sors érte az 1590-es években. Ezt a települést a dunántúli Zom-
báról idetelepült, evangélikus hitû jobbágyok újraélesztik. Szénás puszta a Károlyi csa-
lád birtokában van. A Harruckern családdal házasság révén rokonságba került gróf Kár-
olyi Antal bírja Békés megyei nagy birtokait. Gróf Károlyi György a szénási pusztán egy
napszámosfalut hoz létre. A napszámosfalu lakói hithû evangélikusok, kik Orosházá-
ról jönnek. Így 1818-ban minden formai keret nélkül megjelenik az evangélikus hit a mai
Nagyszénás területén. Az Orosházi Egyházi Levéltár anyakönyvei alapján az elsõ hiva-
talos keresztelési bejegyzés 1832-bõl való és filiáról esik szó. 1834-tõl lévitája van, 1841-
ben iskoláról esik említés, amelyet az evangélikus egyház tart fenn. 1850-bõl maradt fenn
az elsõ saját keresztelési anyakönyv.

A lévitáknak a névsora, akik itt szolgálták Istent, a hívõket, hogy hitükben éljenek, er-
kölcseik szilárdak legyenek: Gyõri Imre 1834-tõl 1837-ig, Hraskóczy György 1837-tõl
1839-ig, Gyõri Imre 1839-tõl 1848-ig, Hanzel Mihály 1848-tól 1855-ig, Novák István 1857-
tõl 1859-ig, Hanczely Mihály 1859-tõl 1868-ig, Supkégel István 1868-tól 1869-ig, Benczur
Frigyes 1869-tõl 1870-ig, Tomcsányi József 1870-tõl 1896-ig.

A fentebb említett falut gr. Károlyi György áttelepítette a mai falu helyére, és filiaként
mûködik az egyház az 1895-ös esztendõ végéig. Ekkortól van saját lelkésze, akik közül az
elsõ 1896. február 9-tõl Klár Béla. Õ 1900-ig szolgál itt.

A faluban az elsõ iskolai célra épített épület (nem a lévitaház, ahol iskolai oktatás és
ünnepnapokon istentisztelet folyt) 1884-ben épült. Ez ma is áll, egyházi tulajdon. Az ere-
deti lévitaház pedig ma is a lelkészlak, parókia. Mivel a gyülekezet külön tanítót és papot
nem tudott eltartani, az iskolát községi, majd állami kezelésbe adta 1898-ban.

1900. július 1-én szentelik fel a község elsõ templomát. Ez az evangélikus templom. Az
építés költségeit a tehetõsebb gazdák, akikbõl egy-kettõ van és a 100–200 holdas földbir-
tokosok adták össze. A gr. Károlyi örökösök 100 000 téglát adományoztak. A
nagyszénási lakosok „csak” két kezük munkáját tudták felajánlani: rakodás, szállítás. A
község lakói mindig szegények voltak.

Az 1900 óta itt szolgáló lelkészek: Mendöl Lajos 1900-tól 1911-ig, Klár Béla 1911-tõl
1913-ig, Zoltán Emil 1913-tól 1951-ig, Boros Károly 1949-tõl vallástanító lelkész, majd
1951-tõl 1956-ig rendes lelkész, Fecske Pál 1956-tól 1979-ig, Németh Pál 1979-tõl 1984-ig,
Aklan Béla 1984-tõl 1988-ig, Schreiner Tamás segédlelkész 1988-tól 1992-ig, Kondor
Péter 1992-tõl 1995-ig, dr. Kelemen Péter 1997-tõl 2000-ig, Erdélyi Zoltán 2000. november
15-tõl.
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A templomban sokáig még harmónium sincs, 1943-ban úgy tudnak orgonát építtetni,
hogy Szarvas felajánl régi orgonájából alkatrészeket, dr. Zerinváry Szilárd, az akkori or-
szággyûlési képviselõ közbenjárására a minisztérium államsegélyt folyósít. Ez az orgo-
na megsérült a javítást végzõ hibájából 1983-ban (toronyjavítás, beázás). Legnagyobb
örömünkre 2001. május 20-ra megjavíttatva újból megszólalhatott.

1998-ban hoztuk létre a Nagyszénási Evangélikus Egyházért Alapítványt. Ennek cél-
ja az orgonajavítás, a templom renováltatása, a közel 200 éves vert falú, a vályoggal válta-
kozva felépített lelkészlak tataroztatása.

A község lakóinak száma az 1930-as években 6000-en felül volt. Az evangélikusok
mintegy 4000-en voltak. A háború után még 8000 lakost is elérõ község az erõszakos tsz-
esítés miatt csökkent létszámmal ingázóvá vált (az ipari központok elszívták erejét, hit-
életét, családnevelõ hagyományait). Ma 5575-en laknak itt, s a 250–300 hívõ közül 2000-
ben 90-en vállalták az evangélikus egyház anyagi támogatását.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

Az eltelt 100 esztendõ alatt 10 lelkész szolgálta a szénási gyülekezetet, utolsó lévitája 26
éven, egy lelkésze 38, másik 23 évig. Az utóbbi években egy-egy lelkész átlag négy évet tölt
itt hívei szolgálatában. A gyakori változás a gyülekezet elszegényedésével áll kapcsolat-
ban. A falu az elmúlt évtizedekben baloldali beállítottságáról volt nevezetes, ez sem ked-
vezett a gyülekezet megtartó szándékának. Az iskola vezetõségének az ateista beállított-
sága nagy szerepet játszott abban, hogy leépül a fiatalokkal való kapcsolat. A lelkésznek
és munkatársainak missziói munkát kell folytatnia, hogy újból felépítse a hívõk táborát,
kik a templom közelségét, a vallás gyakorlását természetes életelemüknek tekintsék. Ne
legyen misztikus szokás templomba járni, egy közösséghez tartozni, építeni a lelki kö-
zösséget. Szeretnénk a gyülekezetet megtartani, anyaegyházi minõsítését, amelyet oly
nehezen szerzett meg és tartott meg Isten segítségével.

Számos közösségi megmozdulást szerveztünk a gyülekezetben: szeretetvendégség,
teadélután, gyermekfoglalkozások: éneklés, verstanulás, díszítõ munkák készítése stb.

1998-ban a gyülekezethez tartozó lelkes emberek egy alapítványt hoztak létre, annak
érdekében, hogy annak segítségével renoválási és fejlesztési munkákat végezhessenek a
templom orgonáján, harangjain, épületén és – nem utolsósorban – a lelkészlakáson is.

Az alapítvány támogatása a kicsiny „mag” részérõl történt, amely a természetes elha-
lálozás, megöregedés folytán csökken, de az elmúlt évben kiszélesedett a támogatók tábo-
ra. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2001 májusában az Alapítványnak sikerült az orgo-

    * Gádorosi füzetek 2. Gádoros 2001 – Baross Károly: A bánfalvi Ágost. Hitv. Evang. Egyház múltja és jelene kimu-
tatásban címû helytörténeti mû hasonmás kiadásban. 6. old.
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nánkat megjavíttatni. Ez úgy sikerült, hogy hirdetésünkre megmozdult az evangélikus
és nem evangélikus közösség, magánszemélyek, szervezetek, intézmények és
támogatták az Alapítvány munkáját. Az orgonaszentelés ünnepére, mely alkalommal D.
dr. Harmati Béla püspök úr szolgált, a templomban összejöttünk evangélikusok és más
felekezetûek, hívõk és hitetlenek. Ez az ünnepély és az azt követõ szeretetvendégség
bizonyítéka annak, hogy a nagyszénási evangélikus gyülekezetnek nemcsak dicsõ
múltja van, hanem a ma ébredezõ lelkek reménnyel tekintenek a jövõbe. Istennek legyen
hála! Az Alapítvány mûködésére a továbbiakban is nagy szükség lesz, mert rossz
állapotban van a harangállvány, a harangok berendezése is. A templom fûtését is
szeretnénk megoldani, mert a gyülekezeti terem – hála Istennek – kicsinek bizonyul a téli
istentiszteletek alkalmával.

Terveink között szerepel a hitélet felújítása, a „Csipkerózsika-álom” megszüntetése.
Kötelességünk védeni értékeinket: a 100 éves templomot, közel 200 éves öreg parókiát az
összeomlástól, bízni az evangélikus országos közösség egymást segítõ támogatásában,
a lelkészünkben, az ország értelmiségének, az evangélikusság példamutatásában.

Nem utolsósorban, benne!
Együtt…
Veled könnyebb a bánat
És fényesebb az öröm.
Hogy vagy mellettem, értem,
Jézus,
Köszönöm.

(Gajárszky Magdolna)

Isten segítse és tartsa meg továbbra is gyülekezetünket, s legyen azokkal, kik hisznek
õbenne!

Kulcsár Lászlóné
presbiter

A GÁDOROSI GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Baross Károly, aki 45 éven át (1851–1896) volt evangélikus lelkésze a falunak, így ír Gádo-
ros fekvésérõl monográfiájában*: 1826-ban, amikor még Bánfalva a község neve, még egy-
szerûbben Bánom: „Határos Orosháza községgel, Szarvas várossal, Szentessel, gróf Ká-
rolyi Alajos, György, István Nagyújvárosi Kis- és Nagy-Királysági és Szénási uradalma-
ival és Puszta-Szenttornyával.” (Mindez a mai helyzet szerint, nagyjából: délen
Orosháza, északon Szarvas, keleten Szentes, nyugaton Nagyszénás által körülvett tele-
pülés.) Akkori lakossága evangélikusokra, akik Orosházához tartoztak, reformátusokra
és római katolikusokra oszlott.
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„Az ágost. evang. hitvallásúak úgy kezdetben, mint késõbbi idõben egész jelenkorig
(1896, szerzõ megjegyzése) mindenkor, a lakosság nagyobb részét képezték és képezik.”

1829-ben az egyházi tanítás megkezdõdött.
1832-ben alakították ki a temetõt.
1838-ban egy kis imaház épült.
„A bánfalvi evang. fiókegyházat eleitõl fogva az orosházi lelkészek… gondozták, s az

úri vacsorát osztani kijártak.”
1844-ben az imaházat kibõvítik, lelkészi lakást építenek, mert – kérésükre – a békés me-

gyei esperesség közgyûlése határozatban mondja ki, hogy a bánfalvi fiókegyház önálló
anyaegyházközséggé válik, és lelkészt hívhat magának. Elsõ lelkészük – 1844. november
12-tõl – Molitorisz Lajos, aki egyben a tanító munkáját is végzi. Ettõl az idõponttól vezetik
az egyházközség anyakönyveit is.

1850. április 7-tõl Henczely Károly lévita végzi a szolgálatokat.
1851. június 25-tõl Baross Károly vezeti a gyülekezetet, szinte újraalapítja, miután „a

szerény javakkal, eszközökkel rendelkezõ egyház tulajdonát számba vette, felleltároz-
ta”.

Baross Károly élete, munkássága egybeesik a gyülekezet „aranykorával”. Az õ szol-
gálati ideje alatt épült a megújult egyházi iskola, amelyben 1875-tõl ismétlõiskola veszi
kezdetét. 99 vegyes vallású gyermek, ifjú vesz részt a tanításban. (Az akkori törvények
szerint a 6 elemi után két ún. ismétlõiskolát kellett elvégezni. Ebben az idõben épül meg az
új templom (1888), öntetnek harangok, bõvül a lelkészlak, a leégett tanítói lakás helyett új
épül. Ugyanakkor Oskó Lajos Párizsban élõ orosházi származású festõmûvész
készítette el a Krisztus mennybemenetelét ábrázoló olajképet. (Sajnos ez néhány éve
eltûnt.)

1896. április 18-án Baross Károly – szívszélhûdés következtében – meghal. A kiemel-
kedõ Okályi Adolf szolgált a gyülekezetben 1905-ig, aki innen Orosházára, majd a pozso-
nyi teológiai akadémiára került tanárként.

Idõközben a település 1901-ben újra felveszi a honfoglalás kori nevét: Gádoros.
1905-tõl Russ Zoltánt hívták meg parókusnak, negyedszázadig igen nehéz idõkben

szolgált, az egyházi irodalom szorgos mûvelõje volt.
A kis földterülettel rendelkezõ, szûk határú község szegény evangélikusai arra töre-

kedtek, hogy közismert egyházi felügyelõket válasszanak. 1893-tól dr. Bikádi Antal
orosházi ügyvéd, a késõbbi országgyûlési képviselõ, majd 1920-tól Csizmadia András
földbirtokos, szintén tekintélyes parlamenti képviselõ igyekezett széles körû ismeretségét
latba vetni a gádorosi egyházközségért.

Az 1930-as népszámlálás adatai szerint a település 4525 lakosából 2688 a római kato-
likus, 1356 az evangélikus és 418 a református.

1931-tõl az egyházi énekeket is író Pusztay József a parókus egészen az 1944-es szovjet
megszállásig, amikor rejtélyes módon eltûnt.
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1937-ben – a templom elõtt álló Trianoni Emlékmû elõtt – szentelték fel a templom új
harangjait, melyeket a régi, hadicélokra beolvasztottak helyére vontak fel a toronyba. (Az
emlékmûvet 1945 után lerombolták.)

A lelkész nélkül maradt egyházközség 1946-ban Aranyi Józsefet hívta meg lelkésznek,
aki 1952-ben orosházi lelkész és az újonnan alakult nyugat-békési egyházmegye espere-
se lett.

1952-tõl 1959-ig Egyed Róbert végzi az egyházközségben a lelkészi munkát, majd
1960-tól Huszák József a nyolcadik beiktatott lelkészünk. Õ volt eddig az utolsó Gádoro-
son lakó evangélikus lelkész 1979-es nyugdíjazásáig. Ettõl az idõponttól lett egyházköz-
ségünk a nagyszénási egyházközség társegyháza. Elsõ gondozója, mint társegyházé,
Némethné Tóth Ildikó volt, majd a mindenkori nagyszénási lelkészek gondozásába ke-
rült. (Lásd a Nagyszénási Evangélikus Egyházközség történetét!)

A nagy múltú evangélikus egyházközség fokozatosan leépült. A kommunizmus ki-
mondhatatlan kárt okozott a gyülekezet életében, templomában (lelkészlakja, kertje, épü-
letei tönkrementek és így el sem adhatók).

A templom épületét a közelmúltban kívülrõl renoválták, a tetõt megjavították, az abla-
kokat kicserélték, a rossz tetõ okozta károk elszomorítóak. Jelenleg a templom karzata
alatti rész téglafallal el van választva. Ez a „helyiség” szolgál istentiszteleti alkalmatos-
ságnak. A régi sekrestyében tartjuk télen az istentiszteleteket, ahova 12 szék fér be (sajnos
ezek sincsenek elfoglalva). A templom belsõ terét ha nézi az ember, az az érzése, hogy
bombázás után van: a mennyezet életveszélyesen omlik, az orgona teljesen szét van
verve.

Napjainkban a gádorosiak közül csupán 10–12-en vállalják az egyház anyagi támoga-
tását. Ezeknek túlnyomó többsége idõs.

Erdélyi Zoltán
helyettes lelkész

Lelkészi hivatal: 5931 Nagyszénás, Szabadság út 34. Tel.: (68) 444 571
Istentiszteleti hely: Nagyszénás, Október 6. u. 2.

Gádoros, Nagy u. 54.
Eperjes, Béke út 11. (általános iskola)

Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/nagyszenas

Lelkész: Erdélyi Zoltán helyettes lelkész
Felügyelõ: Megyik Zoltán
Lélekszám: 2014/415/220

Anyaegyház: Nagyszénás (1605/378/204), felügyelõ: Megyik Zoltán
Társegyház: Gádoros (341/25/12), gondnok: Viszkok Jánosné
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Szórvány: Eperjes (68/12/4)

6. Orosházi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az 1725-ben alapított Tolna megyei Zomba katolikus földesura Dõry Ignác a cuius regio
eius religio elvén állva, elüldözte a birtokán élõ magyar nemzetiségû evangélikusokat. Így
jutottak Békés megyébe, ahol a földjét benépesítõ, egynemzetiségû és egyvallású lakossá-
got keresõ báró Harruckern Ferenccel szerzõdést kötöttek. 1744. április 24-én letelepedtek
Orosházán, ezen a napon jött létre a gyülekezet is.

Egyházközségünk féltett kincse az elsõ anyakönyv, amit 1744-tõl Horváth András
lelkész vezetett. Négy évtizedes szolgálatát megszakítás nélkül végezte, bizonyára neki
volt a legnagyobb szerepe abban, hogy a sokszor létükben fenyegetett, evangélikus
vallásuk gyakorlása miatt üldözött orosháziakat összetartotta és védelmezte.

A késõbarokk stílusban, ismeretlen mester tervei szerint készített templom tornyát
1777-ben, a kelet–nyugati fõhajót 1786-ban, a déli toldalékot 1830-ban építették föl. 1967-
ben teljes ablakcserét hajtottak végre, 1976-ban a déli karzaton 200 személyes fûthetõ ter-
met alakítottak ki. A toronyban négy harang van, a legrégebbi 1818-as. Az 1744-ben Zom-
báról hozott harang megrepedt, 1973-ban az oltár elé helyezték, bekerült a város címerébe.
Az oltárszószék 1798-ban készült el, az utolsó vacsorát ábrázoló oltárképet Pesky József
festette 1838-ban, a díszes barokk orgonát Komornyik Benedek 1832-ban alkotta. A szó-
székkel, az oltárral és a keresztelõmedencével szemben sorakoznak a padok, így 2500 fõ
láthatja és hallhatja a lelkészt a földszintrõl és a karzatokról.

Az alvégi paplak 1840-ben, a felvégi 1854-ben épült klasszicizáló stílusban, a gyüle-
kezeti ház feltehetõen 1862-ben készült.

Az elsõ évszázad kiemelkedõ alakja a lelkészeken és tanítókon kívül Czetter Sámuel
(1765–1829) rézmetszõ, aki Horváth pap nevelt gyermekeként több évet Orosházán töl-
tött. Másik jeles szülöttünk az ország papjának nevezett Székács József (1809–1876)
evangélikus püspök.

1844-re közel tízezer evangélikus élt Orosházán, 1885-ben a magyar nyelvû gyüleke-
zetek között országosan is a legnagyobb az orosházi.

Az 1948-as államosításkor 13 népiskolája volt az egyháznak, 1937-tõl elindult az
Evangélikus Gimnázium is. 1992-ben csereingatlanként a Hajnal utcai óvodát és a 2. sz.
Általános Iskolát kaptuk vissza. Az óvoda részben, az Evangélikus Általános Iskola és
Gimnázium épülete teljesen megújult. 1998-tól elindult a hatosztályos, 2000-tõl a
négyosztályos gimnázium. Iskolánknak 34 pedagógusa és 420 tanulója van.

Napjainkig 27 beiktatott lelkésze volt a gyülekezetnek: Horváth András 1744-tõl 1785-
ig, Szimonidesz János esperes 1783-tól 1822-ig, Ágoston István 1795-tõl 1816-ig,
Szigethy János 1817-tõl 1838-ig Mikolay István 1823-tól 1862-ig, Balassa Pál 1838-tól
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1850-ig, Torkos Károly esperes 1850-tõl 1878-ig, Gyõry Vilmos 1862-tõl 1876-ig, Harsányi
Sándor 1879-tõl 1900-ig, Veres József esperes 1879-tõl 1913-ig, Kovács Andor esperes
1902-tõl 1946-ig, Hajts Bálint 1902-tõl 1905-ig, Okályi Adolf 1905-tõl 1911-ig, Horémusz
Pál 1911-tõl 1953-ig, Kálmán Rezsõ 1916-tól 1933-ig, Fürst Ervin 1934-tõl 1962-ig,
Gyöngyösi Vilmos 1948-tól 1952-ig, Aranyi József esperes 1952-tõl 1956-ig, id. Koszorús
Oszkár esperes 1956-tól 1981-ig, Benkõ István 1962-tõl 1982-ig, Kis János 1982-tõl 1986-
ig, Gyarmati István 1982-tõl 1993-ig, Pintér János 1983-tól 1995-ig, Gyõri Gábor 1987-tõl
1998-ig, Ribár János esperes 1993-tól jelenleg is, Kovács László 1996-tól 1999-ig, valamint
Skorka Katalin 2000-tõl jelenleg is.

2000-ben letette az esküt az új 40 tagú presbitérium és az 59 tagú képviselõ-testület. Is-
tentiszteletet közvetített a Magyar Televízió, Orosházán rendeztük meg az Országos Mil-
lenniumi Fórumot, legutóbb az Országos Evangélikus Találkozót, ami mindnyájunknak
nagy lelki gazdagodást hozott.

A ma Orosházához tartozó leányegyházak egykoron mind önálló és életképes anya-
gyülekezetek voltak, melyekben többnyire Orosházáról kirajzott evangélikusok éltek.

Csanádapáca
A jelenlegi Csanádapáca területén letelepedõ evangélikusok 1896-ban szervezõdtek Pusz-
taföldvár leányegyházává. Tanteremnek épült temploma is ebben az évben készült el. Az
anyakönyveket 1898-tól 1937-ig Pusztaföldváron vezették. 1937-ben Raffay Sándor püs-
pök Nagy József missziói segédlelkészt küldi ki az egyház megszervezésére. 1941-ben
megválasztják lelkésznek, de két hónap múlva a gyülekezeten belüli feszültségek miatt
lemond. Ezután lelkészei: Lukács László 1942 és 1958 között, majd id. Hegedûs Lajos
1958-tól 1985-ig. Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. 1985-tõl 1987-ig Pathóné Kepenyes
Erzsébet lelkészi munkatársként gondozta, majd rendes lelkésze lett a gyülekezetnek, de
nem lakott helyben, hiszen férje Nagybánhegyesen, majd Csabacsûdön volt lelkész. 1995
végétõl Orosháza gondozza. Jelenleg Veres Ravai Réka látja el a szolgálatot.

Kardoskút
A hódmezõvásárhelyi Pusztára is Orosházáról kerültek az evangélikusok, de kezdetben
a hódmezõvásárhelyi lelkész gondozza õket. Onnan küldte ki 1890-ben Draskóczy La-
jos Plavetz Gyulát segédlelkésznek. Még abban az évben felszentelték az imaházat.
Plavetz Gyula 1896-tól 1908-ig lelkész-tanítóként mûködik, akkor Hódmezõvásárhely
hívja meg parókusának. Ezután a külterületeken élõk lelki gondozására Hódmezõvá-
sárhely  második parókusi állást létesít, s erre 1911-ben Kalmár Pált hívja meg, aki 1921-
ig szolgál itt. 1911 óta maradtak fenn önálló anyakönyveik. Kalmár szolgálati ideje alatt,
1916-ban alakul anyaegyházközséggé Hódmezõvásárhely-Kardoskút Ág. H. Ev. Egy-
házközség elnevezéssel. Kalmár Pál után hat évig nincs lelkészük, majd Jancsó András
(1927–1934) és Breuer Oszkár (1935–1951) a lelkész. 1938-ban szentelték fel Kardoskút
templomát. A késõbbiekben Huszák József (1951–1959), Farkas Lajos (1960–1973) és
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Németh Pál (1976–1978) szolgált itt. 1980. január 1-jétõl Orosháza leánygyülekezete lett.
Jelenleg Lázárné Skorka Katalin gondozza.

Rákóczitelep
1933-ban kezdenek gyûjteni az itteni hívek templomépítésre. 1939-ben megalakul a Gyo-
párhalma-rákóczitelepi missziói kör, ekkortól vezetnek saját anyakönyvet. Elõbb ifj. Ri-
már Jenõ (1939–1940), majd Koszorús Oszkár (1941–1943) kap kiküldést. Sikter László
az elsõ megválasztott lelkész 1943-tól, akinek azonban 1944-ben távoznia kell. 1946 és
1960 között Farkas Lajos a gyülekezet lelkésze. Temploma 1947-ben épült fel. 1964-tõl
Rákóczitelep társult Szentetornyával.

Szentetornya
1901-ben határozza el Orosháza, hogy önállósítja a szabadszentetornyai leányegyhá-
zat. 1903-tól már önálló anyakönyvet vezetnek, de templomát a gazdasági nehézségek
miatt csak 1931-ben szentelték fel. Önálló lelkészei: Podhradszky János (1903–1907),
Csermák Elemér (1907–1931), Fürst Ervin (1932–1934), Ruttkay-Miklián Géza (1934–
1943), Koszorús Oszkár (1943–1956), Feller Ádám (1956–1960) és Zalán Pál (1962–
1964).

A Rákócziteleppel való társulás után Gabányi Géza (1964–1969) lett a társult gyüleke-
zet lelkésze, majd Lehoczky Endre orosházi segédlelkész látta el a szolgálatot 1969 és
1972 között. Megyaszai László (1972–1973) rövid szolgálata után az orosházi lelkészek
gondozzák. 1980. január 1-jétõl mindkét gyülekezet hivatalosan Orosháza leányegyhá-
za, 1981 és 1986 között az itt lakó nyugdíjas id. Koszorús Oszkár látja el a szolgálatot. Rá-
kóczitelepen jelenleg Nagy Ervin segédlelkész, Szentetornyán Ribár János esperes végzi
a szolgálatokat.

 Koszorús Oszkár
  helytörténész, egyházmegyei felügyelõ

OROSHÁZI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET JELENE ÉS JÖVÕJE

Az orosházi evangélikus gyülekezet története érdekes és megható: a hitét majdnem telje-
sen elhagyó településnek valaha vallási, teológiai, hitbeli gyökerei voltak. Orosháza az
a kivételes település, amelyet kizárólag hitükbõl fakadóan hoztak létre hajdani, a dunán-
túli Zombáról 1744-ben elûzött evangélikus földmûvesek.

A szekularizmusnak és a brutális kommunizmusnak látható és kegyetlen nyomai meg-
maradtak – a romokban heverõ gyülekezetünk formájában. Lelki romok ezek, hiszen a
gyülekezet anyagi élete gazdálkodásának köszönhetõen, elfogadható. Ez Isten gondvi-
selõ szeretetének a titka.

Valaha nagyon nagy lelki élet volt a gyülekezetben. Hiteles források igazolják, hogy a
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múlt századi 40-es évek végén és 50-es évek elején több ezer gyülekezeti tag vett részt az
alkalmakon.

És a 70-es évekre annyira leépítették sátáni erõk a gyülekezetet, hogy egy istentisz-
teleten 40 körüli létszám alakult ki! Vagy nem leépítették, hanem leépült, mert gyenge
volt a hitük? Lehet, hogy gyenge volt, de a kommunizmus olyan brutálisan támadt rá a
gyülekezeti tagokra, hogy életveszélyes volt az élet.

Az orosházi evangélikus gyülekezetnek nagyon nehéz a közvetlen múltja: egy mamut
gyülekezetbõl lett egy elesett, összezsugorodott nagy létszámú kis gyülekezet. Elérkezett
a gyülekezet a 0 pontra, hiszen csak néhányan merték felvállalni a hitüket. Jelentõs mér-
tékben erõtlenítette a gyülekezetet a téeszek szervezése is. Orosháza közvetlen környeze-
tében 5 ezer tanyát számoltak fel és majdnem teljes egészében evangélikus lakói menekü-
lésszerûen elköltöztek az ország más részeibe. Motívuma a félelem volt.

A gyülekezet jelenlegi helyzete
A klinikai halál állapotából nagyon lassan felérzõ gyülekezet. Van természetesen egy
vékony, elkötelezett réteg, akik hûségesek voltak és maradtak. Az orosházi – több ezres –
gyülekezetben vasárnaponként 60–70 azoknak a száma, akik rendszeres istentiszteleti
résztvevõk. Egy istentisztelet összlétszáma – átlagos vasárnapon – mintegy 200–300.
Rendszeresen – egy alkalommal – úrvacsorázók száma 40–50 között. Kivéve a nagy ün-
nepinek mondott alkalmakat.

Nagyon kedvezõ helyzetet teremtett a millennium éve az orosházi gyülekezetben is.
Nyomasztó tapasztalat a lelki kiüresedés, a hit megfogyatkozása, valamint a bibliaisme-
ret és a keresztyén kultúra elfogyása. Az alapvetõ ismeretek hiánya mellett gyakorta ta-
pasztalható még a lelki bezárkózás, amibõl következik, hogy – kazuáliák alkalmával is –
nehéz elmélyült beszélgetést kialakítani. S a millennium évében a kormányunk lelki-
szellemi alapállása nagyon pozitív hatással volt, aminek eredményeit még ezután –
jövõ! – fogjuk érzékelni Orosházán is.

Nemcsak Orosháza városában, de vidékünkön is háttérbe szorult a keresztyénség
szellemisége, és az általa teremtett tradíció és kultúra. Isten és igéje iránti közömbösség el-
szomorító. A lelki éhség hiánya is. A lelki halál egyik drámai jele, hogy rengeteg az ún. tár-
sadalmi temetés, az összes temetések kb. 30%-a.

Isten különös kegyelme volt a rendszerváltás. A hatalmas fordulat azonban csak any-
nyiban következett be, hogy lett a gyülekezetnek óvodája és iskolája (általános és gimná-
zium). Keveset jelentett ez a gyülekezet számára, mert az evangélikus óvodába hozott és
az iskolánkba beíratott gyermekek szülei még nem találtak vissza az egyházhoz. Már az
is eredmény, hogy az évzáró és az évnyitó alkalmakon itt vannak a templomban.

Félelmetes és fájdalmas jelenség, hogy az evangélikus óvoda – minden erõfeszítése el-
lenére – nem tudja elérni 2–3 év alatt, hogy az evangélikus óvodából a gyermekek az evan-
gélikus iskolába menjenek. A szülõk jelentõs része csak azért hozza ebbe az óvodába a
gyermekét, mert a legjobban felszerelt vagy leglátványosabb óvoda az egész városban
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(köszönhetõ a bajoroknak), valamint a városi bölcsõde éppen az evangélikus Hajnal
óvoda mellett van. Amikor eljön az iskolai beíratás ideje, akkor például 40 gyermekbõl az
egyházi iskolába alig 12–15-öt íratnak be.

A 2000/2001-es tanév az iskola szemszögébõl is lehangoló volt. Kevesebb gyermek
jött, mint jó lett volna. Elszomorító, hogy amíg országszerte az egyházi iskolákban túlje-
lentkezés van, addig nálunk egyre nehezebb a helyzet.

Reményünk a diákság. Hátha õket következetes keresztyén neveléssel más vágányok-
ra tudjuk állítani, mint a zaklatott és tékozló életet élõ, önsorsrontástól szenvedõ
szüleiket. Az esélyünk csak az Isten kegyelme. Mert amit az iskolában a nap egyik
szakaszában felépítünk, azt a másikban a szülõk tetemes része – a gyermek lelkében –
lerombolja.  Az elvetett mag azonban bármikor kicsírázhat. Ezeknek a szülõknek –
tisztelet a kivételnek – már azért nincs lehetõségük visszatalálni a keresztyénséghez,
mert gyermek- és ifjúkorukban ilyen magnak még csak az írmagját sem vetették el a
szívükben, és õk ebbõl a nullából nem képesek visszatalálni a templom csendjébe. Nem
értik az egyházat, a gondolati rendszerét, szándékát, célját. Maximum azt értik, hogy egy
olyan szervezet, amelytõl kérni lehet. Ezek a szülõk már aligha lesznek hívõ
keresztyének – Isten csodájára számíthatunk az esetükben. Ha Isten ébredést adna, mert
magától senki sem fog Istenhez térni.

A diákság az elvetett mag reménysége: majd egyszer csírázni, szárba szökkenni kezd,
amit elvetettünk. Hogy ezt mi megérjük-e? Más a vetõ és más az arató. Mi vetünk, hol vidá-
man, hol megszomorodott lélekkel, de kérve a Szentlélek derûjét.

A gyülekezet jövõje
1. Intézményeink
A már eddig leírtakban is ezt érintettük: a jövõt. A gyülekezet – emberi értelemben véve –
jövõjét az intézményeiben látják a felelõsök. Óvoda és iskola: a mostani óvodások és isko-
lások reménység szerint a jövõ keresztyénei lesznek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy na-
gyon fel kell karolni az intézményeket. A humánerõforrás azt jelenti, hogy jól képzett, hívõ
pedagógusokra van szükség. Az országos egyház oktatási osztályának segítségére hívõ
pedagógusok és megfelelõ igazgatók vonatkozásában nagy szükség van.

A gyülekezet jövõjének egyik meghatározó dimenziója az intézményekben rejlik.
2. Idõsek napközije
Az idõsebbek korosztályát sem hagyjuk figyelmen kívül: a III. OET után megújult gyü-

lekezeti diakóniai csoport új elhatározása az idõsek foglalkoztatása, vagyis lépésrõl lé-
pésre egy olyan intézmény kialakítása, amely a napközi otthonok és a nyugdíjas klubok
mintájára jön létre, de keresztyén tartalommal.

3. Az ifjúság lelki otthona
A gyülekezeti ifjúság számára megfelelõ lelki otthon kialakítása megfelelõ eszközök-

kel, technikai felszereléssel, amelyek szükségesek az aktív zenéléshez, valamint tv, videó.
Ezek jelentõs részével már ma is rendelkezik a gyülekezet, de megfelelõ hely kialakítása
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még várat magára. Az ifjúsági gyülekezet a következõ években is tervezi a folyamatos
gyülekezeti szolgálatokat istentiszteleteken és egyéb rendezvényeken.

4. Családok átmeneti szállását építheti ki az Ökumenikus Tanács Szeretetszolgálata,
az egyház 10 évre kölcsönadta az egyik épületét.

5. Tatarozások tervei
A múltjában nagy gyülekezet nagy épületekkel rendelkezik, amelyek tatarozási köte-

lezettséget jelentenek. Készült egy több évre szóló ütemterv, amely a nagy épületek sok-
milliós tatarozási kötelezettségét sorolja fel.

6. Lelki és szellemi élet
A gyülekezet lelki élete mellett szükséges a szellemi élet felélesztési kísérlete is. Hívõ

tudós elõadók meghívása éppen azért fontos a következõ esztendõkben is, hogy az embe-
rek tudatában és szívében újra összetalálkozhasson a keresztyén hit és kultúra.

7. Temetõügy
A tatarozási tervekhez hasonlóan ütemtervet kellett kialakítani a temetõkkel kapcso-

latosan is, tekintettel az 1999 októberében elfogadott új temetõtörvényre. A törvény ér-
telmében fagyasztók, boncolóhelyiségek, burkolt utak, kerítések, adminisztrációs formu-
lák lesznek szükségesek 2004-tõl, amelyek minden temetõfenntartót kötelezni fognak.

A III. Országos Evangélikus Találkozó után vagyunk. Jótékony hatását, áldását még
fel sem tudjuk igazán mérni, de a gyülekezet jövõje szempontjából nagyon fontos volt.

Soli Deo Gloria
Ribár János

igazgató lelkész, esperes

AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS GIMNÁZIUM HELYZETE ÉS TERVEI

Iskolánk épületét 1992-ben kapta vissza egyházközségünk csereingatlanként. 16 tanter-
mes, lapos tetõs, igen elhanyagolt állapotú épület volt. Ezt követõen 4 évig még önkormány-
zati fenntartású volt az intézmény, mely fokozatosan vált egyházivá. Ez idõ alatt nyomo-
rúságos anyagi helyzetben voltunk, mivel az önkormányzat a legszükségesebb feltétele-
ket sem biztosította. Így az épület állaga is tovább romlott, felszerelése elhasználódott.

1996-ban vette át az Orosházi Evangélikus Egyházközség és biztosította az intézmény
fenntartását. Az azóta eltelt évek alatt folyamatosan bõvítettük (tetõtér-ráépítés), felújítot-
tuk az épületet és pótoltuk a hiányzó felszerelést.

A gimnáziumi oktatás beindításával a tetõtérben elhelyezett tantermekkel bõvült a
helyiségek száma. Itt nyert elhelyezést a 450 férõhelyet biztosító díszterem is. Az udvaron
új raktárépület épült és 2 kerékpártároló. A régebbi tantermek felújítása folyamatosan tör-
ténik évenként. Korszerûen berendezett számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére.

A jövõben további támogatásra lesz szükségünk ahhoz, hogy felmenõ rendszerben
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mûködõ iskolánk biztosítani tudja az eddigi fejlõdés folyamatosságát. Jelenleg a 10. év-
folyamnál tartunk.

Az eddigi reménységgel tekintünk a jövõ évek elé. Hálásan gondolunk mindazokra,
akik eddig is segítették, egyengették utunkat.

Elsõsorban azonban Istennek adunk hálát, és benne reménykedünk. „Mindeddig
megsegített minket az Úr.”

Jantos Istvánné
igazgató

AZ EVANGÉLIKUS HAJNAL ÓVODA

1991-tõl egyházi tagozatos csoportokat indítottunk a még önkormányzati tulajdonú óvo-
dában. 1992-ben az orosházi evangélikus gyülekezet egyházi kárpótlás keretében kapta
meg az óvoda épületét és teljes felszerelését. Ettõl az idõponttól kezdve 1995 szeptembe-
réig közoktatási megállapodás keretében mûködtek az egyházi szervezésû gyermekcso-
portok (5 csoport). 1995. szeptember 1. óta az óvoda evangélikus egyházi fenntartású in-
tézmény, a dolgozókat a fenntartó orosházi gyülekezet jogfolytonossággal alkalmazta.

Az eltelt hat évben az óvoda épületében, illetve udvarán jelentõs mértékû, de nem teljes
körû felújítások zajlottak. Az elkövetkezõ hat évben beruházásaink, felújításaink, illetve
eszközcseréink ütemezésénél a közoktatási törvényt figyelembe véve szükséges a fejlesz-
tési ütemtervet összeállítanunk. Mivel óvodánk a kötelezõ jegyzékben elõírt eszközállo-
mánnyal minimálisan rendelkezik, ezért a mûködés egészségügyi követelményeinek
maradéktalan megvalósítása kiemelten fontos. A 2001–2002-es tanévben óvodánk 24.
tanévét kezdte. Az elhasználódott gyermekbútorok miatt a gyermekek biztonságos elhe-
lyezése balesetvédelmi szempontból is különösen fontos feladat a számunkra.

Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium tanulói létszámának növe-
kedése, a vidéki tanulók fogadása csak kollégium építésével valósulhat meg. Az óvoda
lapostetõ-terének beépítésével a kollégium kialakítása lehetségessé válhat.

Révészné Tóth Erzsébet
óvodavezetõ

Lelkészi hivatal: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. Tel.: (68) 412 402
Istentiszteleti hely: Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

Csanádapáca, Hunyadi J. u. 2.
Kardoskút, Tanya 302.
Orosháza-Rákóczitelep, Virág u.
Orosháza-Szentetornya, Justh Zsigmond u. 2.
Orosháza, Monori tanyák
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Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/oroshaza

Lelkész: Ribár János esperes
Lázárné Skorka Katalin

Nagy Ervin segédlelkész
Nagy Ervinné segédlelkész
Veres Ravai Réka segédlelkész

Felügyelõ: Jantos István
Lélekszám: 7063/2861/1040
Testvérgyülekezet: Tampere-Härmäle (Finnország),

Erlinsbach (Svájc)

Anyaegyház: Orosháza (6452/2520/815), felügyelõ: Jantos István
Leányegyházak: Csanádapáca (244/162/98), felügyelõ: Gál Istvánné

Kardoskút (167/106/82), felügyelõ: Gombkötõ Mihályné
Rákóczitelep (100/41/30), gondnok: Rucz József
Szentetornya (100/32/15), felügyelõ: Antal László

Hajnal Evangélikus Óvoda
5900 Orosháza, Hajnal u. 7. Tel.: (68) 412 879
Óvodavezetõ: Révészné Tóth Erzsébet vezetõ óvónõ

Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium
5900 Orosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Tel.: (68) 411 771
Igazgató: Jantos Istvánné

Orosházi Evangélikus Egyházközség Levéltára
5900 Orosháza, Thék E. u. 2. Tel.: (68) 412 402
Vezetõ: Szárazné Kõrösy Edit levéltáros

7. Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az elsõ feljegyzés az evangélikus lakosság életmegnyilvánulásáról 1861. október 27-rõl
való. Akkor a község neve még Mezõföldvár, a lélekszám pedig 105 volt. Istentiszteleti
helyiség már rendelkezésre állt, de még nem volt iskola és tanítói lakás sem, viszont már
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az elsõ gyûlésen indítványozták egy harang beszerzését. Az elsõ gondnok Lõvei Márton
volt, aki november 1-jén lemondott. Helyére Balog Pált választották. A tanító Oravecz
Lajos volt. 1862. október 19-én került sor az elsõ istentiszteletre, amelyet Gyõry Vilmos
orosházi lelkész tartott. December 28-án pedig megtörtént az elsõ úrvacsoraosztás is.
1863. július 12-én kezdtek az iskolaépítéshez. A tanítói állást 1864. szeptember 5-én
Baltazár György foglalta el a közben eltávozott korábbi tanító helyett. 1864. december 8-
án népgyûlést tartottak. A kurátor Bolla György lett.  1866. december 16-án
harangszentelésre került sor. 1868. január 11-tõl már Farkas Lajos volt a tanító, aki késõbb
elhunyt és 1875. június 9-én volt a temetése. Utóda Keller József lett. 1880-ban oltárt és
szószéket készíttettek (amely ma a csanádapácai evangélikus templomban található), és
a templomként használt épületet kiköveztették. 1892-ben Veres József orosházi lelkész
levelet intézett a leányegyházhoz „anyásodás” céljából. 1895. szeptember 29-én Bolla
Mihály kir. tanácsost felügyelõvé választották, és a gyülekezet „anyásodását”
kimondták.

Harsányi Sándor volt a megbízott lelkész. 1896. február 2-án volt a lelkészválasztó
közgyûlés. Rédei Károly lett a lelkész. Ekkortól maradtak fenn az egyházközség anya-
könyvei.

1905. február 18-án templom építését határozták el, mivel a Földmûvelésügyi Minisz-
térium segélyt ígért. 1907. március 31-én Bolla Mihály, a Földm. Min. Mûszaki Osztályá-
nak vezetõje bemutatta a templomtervet, melyet a jelenlévõk nagy lelkesedéssel fogadtak
el. 1910. február 20-án Rédei Károly lelkész lemondott állásáról. 1911. február 26-tól Ho-
néczy Pál lett a lelkész. 1911. október 31-én volt a templom ünnepélyes alapkõletétele. Az
említett segélybõl, adományokból és kölcsönökbõl, összesen 110 ezer koronából Bolla
Mihály áldozatkész szolgálatával, mérnöki vezetésével, szervezésével teljesen felépült
a templom, a fõvállalkozó Libor József hódmezõvásárhelyi építõmester munkája nyo-
mán. Felszentelésére 1913. november 30-án került sor Scholtz Gusztáv püspök
szolgálatával. 1916. október 9-én Budapesten elhunyt a gyülekezet jótevõje, Bolla Mihály.
1917. október 31-én díszközgyûlést tartottak a reformáció 400. évfordulójára. 1923.
december 5-én Honéczy Pál lelkész bejelentette Pilisre való távozását. 1924. február 24-én
pályázatot írtak ki a lelkészi állásra. Április 26-án Szlancsik Pált választották meg.
Június 1-én volt a beiktatása.

1930. március 4-én dr. Deák János és dr. br. Podmaniczky Pál egyetemi tanárok vezeté-
sével 17 lelkészjelölt szép elõadást tartott Pusztaföldváron. 1938. május utolsó vasárnap-
ján az elesett hõsök emlékére emléktáblát, majd augusztus 21-én két új harangot avattak
a háborúba vittek helyébe. Október 31-én pedig Bolla Mihály-emléktáblát avattak. 1939.
február 19-tõl 1944. június 14-ig hiányosak a jegyzõkönyvek, mert 1944. október 6-án a
templomot és a paplakot kifosztották, a jegyzõkönyvek lapjait kitépdesték. 1951. szep-
tember 16-án újraszentelték a hadisérült templomot. 1955 novemberéig Szentpáli (azaz
Szlancsik) Pál volt a gyülekezet lelkésze. Õt Benczúr Zoltán követte 1955. novembertõl.
Az ötvenes években egymást érték az evangelizációs alkalmak. Az ún. „missziói terem”
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ezen alkalmakról kapta a nevét. 1963-ban a templom építésének 50. évfordulójára kime-
szelték a templomot. Akkor járt a gyülekezetben D. Káldy Zoltán püspök. 1979 végén
Benczúr Zoltán egészségi állapotára hivatkozva nyugdíjba vonult, de még fél évet
szolgált.

1980. június 1-ével Lászlóné Házi Magdolnát helyezte a püspök a gyülekezetbe, 1981.
augusztus 14-én volt a beiktatása. 1982-ben sor került a templom palatetejének és bádo-
gozásának részleges javítására. 1985-ben a parókia felújítására, a gázfûtés bevezetésére
és a fürdõszoba csempézésére került sor.

1988. ádvent 1. vasárnapján megünnepeltük a templomépítés 75. évfordulóját. A gyü-
lekezet alapításának 100. évfordulóján, 1996-ban sor került a templombelsõ teljes tataro-
zására, a palatetõ újabb szakaszának felújítására és a falakon fekvõ esõcsatorna teljes ki-
cserélésére. A gyülekezet alapításának jubileumi istentiszteletén D. dr. Harmati Béla
püspök szolgált és szentelte újra a templomot. 1999-ben, illetve 2000-ben a három haran-
got mûködtetõ szerkezet felújítására került sor két szakaszban.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

Sajnos mind a templom, mind a parókia épülete – mivel a szükséges alapos felújításra
anyagiak hiányában soha sem kerülhetett sor – szinte folyamatos tatarozásra és felújí-
tásra szorul. A templom tetején az összes régi palát ki kellene cserélni, csak akkor lehetne
megakadályozni az újabb és újabb beázásokat. Szükség lenne a szép neogót templom tel-
jes külsõ tatarozására is. Ez a téglából készült torony és a teljes téglafal fugázását és a va-
kolt, kõporozott részek letisztítását és újravakolását jelentené. Most készülünk egy, a
templomot teljesen körülvevõ, vízelvezetõ járda elkészíttetésére. Ennek a munkának az
elvégzésére van pénzünk egy céladomány segítségével, a többi szükséges munkálathoz
azonban kicsi a gyülekezet anyagi ereje.

A község társadalmi és kulturális életében jelen van egyházunk. 1995-ben a helyi Bar-
tók Béla Mûvelõdési Ház jótékonysági hangversenyt rendezett, aminek bevételét temp-
lomunk tatarozására fordítottuk. Azóta gyülekezetünk szervezésében már hagyo-
mánnyá vált a templomi komolyzenei koncert, ahol elsõsorban helyi tehetséges fiatalok
lépnek fel évrõl évre. E hangversenyeken gyûjtöttünk már egy májátültetésre váró fiatal-
asszony mûtétjére, a helyi Sérült Fiatalok Klubjának céljaira, a pusztaföldvári római ka-
tolikus templom felújítására, harangjaink javítására és a helyi fiatalok kulturális egyesü-
letének javára. Örömünkre szolgál, hogy ezekre az áldott alkalmakra világnézetre való
tekintet nélkül sokan eljönnek a falu lakói közül. Jó kapcsolatot építettünk ki a község ve-
zetésével. Részt veszünk a Kulturális Bizottság munkájában, társadalmi események szer-
vezésében, amelyek helyszíne nemegyszer az evangélikus templom. A gyülekezet
életébe is színt hozhat községünk erdélyi testvérfalujával való kapcsolata.

Ökumenikus kapcsolataink kifejezetten jók. Rendszeresen tartunk közös istentiszte-
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leteket nemzeti ünnepeken és halottak napján; hagyománnyá vált az egyetemes imaheti
sorozat is.

Mint a legtöbb gyülekezetben, sajnos itt is hiányoznak a középsõ generációk. A jövõ a
gyermekekben van, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a hitoktatásra. Az iskolában és
mindkét óvodában tartunk hittanórákat. Csak a hitoktatásban részesülõktõl várható,
hogy konfirmáljanak, templomban esküdjenek, illetve, hogy õk és majd születendõ gyer-
mekeik a gyülekezet tagjává váljanak. Az óvodából kikerült hittanosaink közül többen az
Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium diákjaivá válnak. A korábbi évti-
zedek politikája különösen rányomta bélyegét Pusztaföldvár hitéletére a temetések vo-
natkozásában is. Mára azonban – az akkor megnövekedett – társadalmi temetések szá-
mát szinte teljesen sikerült visszaszorítani.

Bár a községben átlag fölötti a munkanélküliek aránya és a szegény sorsúak száma,
mégsem fogy a népesség, és szép számmal születnek gyermekek is. Miattuk és értük a ne-
héz anyagi helyzetben is fenn kell maradnia a gyülekezetnek. Ilyen szempontból a köz-
ség missziói területnek tekinthetõ, s mivel a gyülekezet anyagi ereje kicsi, támogatásra
szorul, hogy élete és a lelkészi szolgálat a jövõ érdekében töretlenül folyhasson tovább.

Lászlóné Házi Magdolna
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi út 30. Tel.: (68) 422 027
Istentiszteleti hely: Pusztaföldvár, Rákóczi út 30.

Lelkész: Lászlóné Házi Magdolna
Felügyelõ: Zalainé Kaczkó Ágnes
Gondnok: Tóth Mária
Lélekszám: 470/200/92

8. Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A szarvasi evangélikusság történetének kezdete a város alapításával egy idõpontra,
1722-re datálódik, hiszen a báró Harruckern János György által hívott szlovák evangéli-
kus telepesek ebben az évben érkeztek a Körös partjára, a török uralom alatt elnéptelene-
dett alföldi rész benépesítésére. Az érkezõ telepesek már az elsõ évben megépítették temp-

Szarvas-ótemplomi egyházközség



196

lomukat, ahol a velük együtt érkezõ lelkész, Hrdina András kezdte meg a gyülekezet ve-
zetését. Ebbõl az idõbõl anyakönyvek nem maradtak fenn. A gyülekezetet alapító elsõ lel-
készt 1734-ben Markovitz Mátyás követte, aki az egyházmegye esperese is volt hosszú
ideig. Õ kezdte el 1734-ben a rendszeres anyakönyvezést. A kezdetben harminc család-
ból álló település lakossága húsz év alatt olyannyira megsokszorozódott, hogy sokan
már nem juthattak földekhez, így egy részük továbbköltözött Nyíregyházára és
Nagylakra. Markovitz Mátyás 1762-ig tartó szolgálata után 1767-ig Markovitz János volt
a gyülekezet lelkésze. Õt követte Tessedik Sámuel, aki 53 évi itteni lelkészi szolgálat után,
1820-ban hunyt el. Az õ idejében két állandó lelkésze volt a gyülekezetnek, primárius és
secundárius, elsõ és másodlelkész. A Tessedik mellett szolgált lelkészek: Sztankovics Sá-
muel 3 évig, Járosi János 13 évig, Járosi Pál 3 évig, Boczkó Dániel 1786 és 1803 között,
Hamaliar Márton bányakerületi püspök 1803 és 1806 között, ekkor vált Szarvas püspöki
székhellyé, Sztanyák András 1808 és 1812 között, majd Machula Gábor 1812-tõl
Tessedik halálán túl 1830-ig.

A gyülekezet és a település Tessedik Sámuel ideje alatt minden tekintetben nagy fejlõ-
désnek indult. Szigorú erkölcsi törvényeket vezetett be, amelynek célja a gyülekezet életé-
nek megtisztítása a babonás hiedelmektõl, szorgalmazta a takarékos, egyszerû életet. Is-
kolát szervezett és épített, taníttatta a gyermekeket a gyakorlati munkára. Az õ vezetésé-
vel épült fel a gyülekezetünknek mind a mai napig otthonául szolgáló Ótemplom
1788-ban.

Tessedik a külföldi tanulmányokban szerzett tapasztalatait nemcsak a gyülekezeti
életben, de a város gazdasági fellendítésében is felhasználta: új mezõgazdasági eljáráso-
kat honosított (lucerna, akácfa, szikes földek hasznosítása, selyemhernyó-tenyésztés),
a város képét külföldi mintára alakította, a mezõgazdasági iskola megszervezésével a vá-
rost a környék szellemi központjává formálta.

Ezt a fejlõdést jelzi, hogy 1803-tól 1806-ig Szarvas püspöki székhely lett. Hamaliar
Márton püspök kezdeményezésére kezdte el mûködését Mezõberényben a gimnázium
1802-ben, amely 1834-tõl Szarvasra költözött a Bolza grófok segítségével. 1862-tõl indult
Szarvason a tanítóképzés, amelyet Tatai István és Benka Gyula kezdeményezésére indí-
tott be a gyülekezet.

A 19. század folyamán szolgáló lelkészek munkájának a hatására megerõsödött a
gyülekezet és a gyülekezethez kapcsolódó elemi, közép- és felsõfokú oktatási
intézmények. Az ebben az idõben itt szolgáló parókusok: Gál József (1821–1837), Simon
Sámuel (1830–1849), Jancsovics István (1837–1871), Placskó István (1849–1855), Haviar
Dániel (1855–1867), Lányi Gusztáv (1855–1897), Sárkány János (1868–1895), Áchim
Ádám (1871–1899), Placskó István (1895–1924).

1896-ban a gyülekezet új templomot épített. Ennek egyik oka az volt, hogy az Ótemp-
lom kicsinek bizonyult, hiszen a városban ekkor közel húszezren laktak, akiknek nagy
része evangélikus volt. A másik ok pedig az volt, hogy felerõsödött a magyar istentiszte-
letek iránti igény. Az Újtemplom felépítése után a szarvasiaknak minden héten lehetõsé-
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gük nyílt arra, hogy magyar nyelven is hallgathassák az igét, hiszen ezek után a két temp-
lomban felváltva voltak szlovák és magyar nyelvû istentiszteletek.

A huszadik század elsõ felében a gyülekezet jelentõs földbirtokkal rendelkezett. Ezek
segítségével tudta fenntartani a gyülekezeti életével kapcsolatos kiadásokat és az iskolá-
kat. Ebben az idõben számos nagy értékû ingatlannal rendelkezett, amelyek a gyülekezeti
élet és az oktatás céljait szolgálták. A városban mûködött a kerületi fenntartású gimnázi-
um és annak kollégiuma, valamint a tanítóképzõ fõiskola és kollégiuma.

A 20. században a gyülekezetnek az ótemplomi lelkészi körhöz tartozó parókusai a
következõk: Scholtz Gyula (1900–1909), Kelló Gusztáv (1907–1945), Szelényi János
(1924–1948), Székács Sámuel (1947–1982), Bártfay-Kelló Gusztáv (1949–1951), Kalav-
szky Kálmán (1952–1965), Kovács Pál (1965–1980), Nobik Erzsébet (1981–1996), Kon-
dor Péter (1996–1998) és Lázár Zsolt 1998-tól.

A kommunista diktatúra éveiben az oktatási intézményeket államosították, a földbir-
tokokat elvették, így a gyülekezet arra kényszerült, hogy még a megmaradó ingatlanok
egy részét is eladja.

1953-tól az addig egységes, 4 lelkészi körrel rendelkezõ szarvasi gyülekezet kettévált,
aminek nagyrészt politikai okai voltak. Ezután az Ótemplomi Evangélikus Gyülekezet
és az Újtemplomi Evangélikus Gyülekezet önállóan, külön-külön önkormányzattal mû-
ködött tovább. A kettéválás körülményei és az államosítás utáni sokk a két gyülekezet kö-
zött állandó feszültséget eredményezett, amely még napjainkban is érzõdik.

A kettéválás után újjá kellett szervezni az Ótemplom életét, amely egyetlen részre, a
gyülekezeti életre korlátozódott. Megszûnt az iskolai hitoktatás, folyamatosan csökkent
az esküvõk, a keresztelések és a konfirmandusok száma. Mindezek a gyülekezet létszám-
csökkenését eredményezték.

1982-tõl a gyülekezetben egy lelkész szolgált az addig megszokott kettõ helyett. A szol-
gálatok száma is lecsökkent, megszûntek a tanyasi bibliaórák, kevesebb lett az istentisz-
telet. Gyülekezetünk minden ingatlanja rendkívül leromlott állapotba került. A gyüleke-
zeti ház némely része életveszélyessé lett, míg a parókiák épületei lakhatatlanná váltak.

Minden nehézség és minden külsõ és belsõ probléma ellenére az ótemplomi gyüleke-
zet a 80-as években hatalmas erõfeszítéssel tatarozta leromlott állapotban lévõ templo-
mát az Ótemplom 200 éves évfordulójára, 1988-ra.

A rendszerváltást követõen a gyülekezet új reménységgel és lendülettel nézett a jövõ
felé. A tervek között szerepel az egyházközségek egyesítése, a régi egyházi épületek
visszakérése és a diktatúra elõtt meglévõ gazdag intézményrendszer újraindítása. A kár-
pótlás reménységét azonban több csalódás követte:

– a visszakapott ingatlanok mind leromlott állapotban voltak, amelyeknek felújítása
hatalmas terhet ró még hosszú ideig a meggyengült gyülekezetre.

– a város területén lévõ, az államosítás elõtt a kerület tulajdonát képezõ ingatlanok
nem kerültek vissza egyházi tulajdonba, azért kártalanítást a jogutód kerület kapott. En-
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nek következtében a gyülekezet és a város életét meghatározó oktatási intézményeket
nem sikerült újra egyházi fenntartásba venni (gimnázium, fõiskola).

– a pénzbeli kárpótlást a gyülekezetünk még hosszú évekig csak várhatja annak lassú
megvalósítása miatt.

De a csalódások mellett sikerült eredményeket is elérni:
1991-ben indult be egy visszakapott tanyasi iskolában a Középhalmi Misszió. Itt attól

kezdve minden évben szenvedélybetegek táborát tartjuk, ahova az ország minden részé-
rõl érkeznek szabadulni vágyók. Emellett gyermek- és ifjúsági táborok helyszínéül is
szolgál a Misszió.

1993-ban kapta vissza következõ ingatlanát, amelyben diakóniai intézményt indí-
tott be.

1995-ben visszakapta a gyülekezet az egyik régi iskolaépületét, azonban ekkor nem
sikerült az egyházi iskolát megszervezni, itt azóta egy kollégium mûködik.

1997-ben csereingatlanként a gyülekezet funkciójával együtt átvette az egyik városi
óvodát, így sikerült beindítani Szarvason az elsõ egyházi oktatási intézményt az államo-
sítás után.

2000. júliusától csereingatlanként a gyülekezet funkciójával együtt átvette a Benka
Gyula Általános Iskolát, amely azóta mint Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola
mûködik.

AZ ÓTEMPLOMI GYÜLEKEZET NAPJAINKBAN

Gyülekezetünknek 657 egyházfenntartói járulékot fizetõ tagja van, ezek családtagjaival
összesen körülbelül 2628 fõ. Az istentiszteleti látogatottság a gyülekezet méretéhez ké-
pest sajnos kicsi. Az átlagos istentiszteleti létszám 100 fõ körül alakul. Természetesen az
ünnepi látogatottság sokkal jobb.

A keresztelések száma az utóbbi években emelkedik, és megközelítette a gyülekeze-
tünkben végzett temetések számát. A konfirmáció is emelkedik és reménység szerint az
egyházi iskola beindulásával további növekedést tapasztalunk. Igyekszünk bekapcsol-
ni a fiatalokat, gyermekeket az istentiszteleti életbe, hiszen az iskolai tanév szinte mind-
egyik vasárnapján verssel, énekkel szolgálnak a gyülekezet istentiszteletein.

Az istentiszteletekkel párhuzamosan az elmúlt években gyermek istentiszteleti alkal-
mat vezettünk be, így a kisgyermekes szülõk is részt vehetnek a gyülekezet alkalmain. Ez
az alkalom is kezd egyre népszerûbb lenni.

A gyülekezetben a hittan közel 600 gyermekhez és fiatalhoz jut el, kezdve az óvodások-
tól egészen a fõiskolásokig. A felnõtt korosztálynak a hitmélyítés alkalmait a bibliaórák
is jelentik, amelyet egyre többen kedvelnek a Biblia mélyebb megismerését igénylõk
közül.

 Az evangélikus óvoda és általános iskola
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A Bacsó Béla utcai Evangélikus Óvodába a 2001/2002. oktatási évben 30 óvodás volt be-
íratva. A gyermekeket szeretetteljes, családias légkörben nevelik. Óvodánk nagy kihívás
elõtt áll, hiszen városunkban folyamatosan csökken a gyermeklétszám, ez sajnos érezteti
hatását intézményünkben is, hiszen évrõl évre csökken a beíratottak száma.

A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában a 2001/2002. tanévre 419 gyermek
iratkozott be, egy egyházi évfolyam és 7 világi évfolyam kezdte el szeptemberben a tanu-
lást. Nagy öröm volt számunka, hogy a szülõk bizalommal voltak az egyházi iskola iránt.
Az oktatás két épületben folyik: a csereingatlanként kapott fõépületben, a Kossuth u. 17.
és az önkormányzati támogatás címén ideiglenesen birtokba vett Kossuth u. 56. sz. alatti
iskolaépületben, ahol jelenleg az alsós osztályok vannak. A 2002/2003-as tanévben is-
mét két elsõ osztályt tudunk indítani.

Most van folyamatban a két intézmény egyesülése.
 

Gondozási Központ
Az 1993 óta mûködõ intézmény egymás mellé és egymás fölé felépített feladatokat lát el
szociális és egészségügyi területen. Széles körben túllépve a gyülekezet határát és ezáltal
társadalmi diakóniát is kifejt.

Az idõsek klubjában 108-an vannak.
Az otthoni szakápolás szolgálatát évente kb. 70-en veszik igénybe.
A rehabilitáció és gyógytornát is kb. 70-en veszik igénybe.
A családgondozás keretében kb. 100 helyre juttatunk el naponta ebédet.
Ezenkívül 10 rászoruló gyermek szállítását végezzük fejlesztõ felzárkóztató képzésre

Békésszentandrásra.
Szeretetotthonunk 30 fõ befogadóképességû, évente átlag 22 lakója van. A szeretetott-

honhoz kapcsolódik a kórházból kikerülõk utógondozását végzõ egység, amelyet szíve-
sen ajánlanak a megye kórházai a szarvasi betegek számára.

Az intézmény lelki életében egyrészt a személyes lelki gondozás, másrészt a szeretet-
otthonban napi, az idõsek klubjában heti kétszeri áhítat jelenti a boldogságot. Nagy ün-
nepeken mindkét helyen úrvacsorai istentiszteletet tartunk.

AZ ÓTEMPLOMI EGYHÁZKÖZSÉG JÖVÕJE

A gyülekezetet az elkövetkezendõ években három területen kívánjuk megerõsíteni: lelki-
ekben, szellemileg, anyagilag.

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközséghez tartozó területen az evangélikus val-
lásúak száma több mint 6000 fõ, míg a templomba járók száma ennek a számnak csupán
hatvanad része. Így magunk elõtt látjuk a következõ 6 év egyik legfontosabb kihívását: el-
juttatni Krisztus örömhírét az egyház peremvidékén élõkhöz is. Ezért tartjuk fontosnak
a gyülekezet belmissziói szolgálatának megerõsítését.

Szarvas-ótemplomi egyházközség
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A következõ évben szeretnénk a gyülekezet parókiáinak felújítását elvégezni, ezzel
lehetõvé válna új lelkészi állás meghirdetése is. Így tennénk lehetõvé a missziói szolgála-
tot.

A gyülekezeti ház belsõ felújítása is elengedhetetlenül fontos, ahol a pince hasznosí-
tása is szükségszerû lenne, így ott egy ifjúsági klub kialakítására nyílna lehetõség.

Fontos feladatunk, hogy a kettéválasztott gyülekezet együttmûködésének lehetõségét
megtaláljuk, és a jövõben az egyesítést megvalósítsuk.

Gyülekezetünk kiterjedt intézményhálózata és gazdag szolgálati lehetõségei lehetõ-
vé tennék a Hittudományi Egyetem gyakorló gyülekezetévé válását, és a késõbbiekben a
Tessedik Fõiskolával együttmûködve egy új evangélikus tanszék is beindulhatna.
A Gondozási Központban a következõ hat évre az alábbi fejlesztéseket szeretnénk megvaló-
sítani: az egyik épület teljes külsõ felújítása, belsõ átalakítása és bõvítése, amelyek az EU
szabványának megfelelõen kötelezõek lesznek. A szeretetotthon létszámát ötven fõre kí-
vánjuk bõvíteni, ami egy új szárnynak a felépítésével válna lehetõvé. Bõvíteni szeretnénk
a rehabilitációs gyógytornaszobát, és terveinkben szerepel a gépkocsipark cseréje és az
épületek közötti udvartér parkosítása. A jelenlegi árakkal számolva mindez a beruházás
ötvenmillió forintot jelentene, amelynek egy részét pályázatokból, másik részét a kárpót-
lásból kapott összegbõl tudnánk fedezni.

Óvoda, iskola
A jelenlegi felsõ tagozatban (Szarvas, Kossuth u. 17. sz. alatt) 12 tanterem található. Az
1/1998. (VII. 24.) OM rendelet szerint a helyiségek biztosítása 2004-ig kötelezõ feladat.
Ezen idõpontig a helyi önkormányzat és fenntartó közti megállapodás alapján a jelenlegi
önkormányzati épületben történõ elhelyezésünk biztosított. Ahhoz, hogy a tervezett ta-
nulócsoportok elhelyezése egy épületben megoldódjon, a Kossuth u. 17. sz. alatti épület
bõvítése lenne szükséges 9 tanteremmel. A szaktantermek, könyvtár, díszterem, valamint
étkezõhelyiség szintén alapellátást szolgáló helyiségek.

A demográfiai hullám még néhány éven keresztül a gyermeklétszám csökkenését mu-
tatja városunkban. Ahhoz, hogy intézményünk szakmailag is egyre vonzóbbá váljon, a
hitélet töretlenségét tudnánk biztosítani azzal, hogy a nyolcosztályos gimnáziumi okta-
tást a 2004/2005. tanévtõl bevezethetnénk. Jelenleg foglalkoztatott pedagógusaink mind
felkészültségben, mind végzettségben alkalmasak az új oktatási forma bevezetésére, gya-
korlására.

Lehetõségként az is felmerül, hogy az országos egyház újra indítana gimnáziumot
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Szarvason a jelenleg önkormányzati fenntartásban lévõ Vajda Péter Gimnázium átvéte-
lével. Ezt a felvetést az elõzetes megkeresések alapján mind az önkormányzat, mind a
gimnázium részérõl pozitívan fogadták.

A Bacsó Béla utcai Evangélikus Óvoda a város külsõ részén található, idõskorú csalá-
dok lakják a környéket. Az óvoda épülete elöregedett, állaga kifogásolható, felújításra
szorul. A 2001/2002-es tanévre beíratott gyermekek közül 6 fõ kezdi el az óvodai tanévet
szeptemberben. Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges, hogy a gyermekek már az óvo-
dai nevelés során hitoktatásban részesüljenek. Bízunk abban, hogy beiskolázásuk az
evangélikus iskolarendszerben folytatódik. Amennyiben az iskolai épület bõvítése meg-
valósulhatna, egy nevelési komplexumot hozhatnánk létre azáltal, hogy ugyanabban az
épületben óvodai csoport is elhelyezésre kerülne. Másik megoldásként a város elõnyö-
sebb (központi) helyén található épület megvásárlása oldhatná meg a felmerülõ óvodai
gyermeklétszám-csökkenést.

Lázár Zsolt
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 5541 Szarvas, Vasút u. 10. Tel./Fax: (66) 313 153
Istentiszteleti hely: Szarvas, Vajda Péter u. 2.

Szarvas, Vasút u. 2. (gyülekezeti ház)
Szarvas-tanyák V. kerület 27–29. Középhalmi Misszió
Szarvas-tanyák II. ker. 86/1. (Motyó Idõsek Napközije)
Örménykúti tanyák, Szebegyinszki tanya

Gyülekezeti honlap: http://church.lutheran.hu/szarvas

Lelkész: Lázár Zsolt
Felügyelõ: Lustyik János
Gondnok: Kis András
Lélekszám: 3547/2578/625

Anyaegyház: Szarvas, Ótemplom (3332/2578/625)
Szórvány: Békésszentandrás (215/-/-)

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
5540 Szarvas, Kossuth u. 17. Tel.: (66) 210 066
Igazgató: Molnár Istvánné

Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Gondozási Központ
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7. Tel.: (66) 313 178
Igazgató: Lázár Zsolt lelkész
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Otthonvezetõ: Tóthné Tótka Edit
Gazdasági vezetõ: Somogyvári Jánosné

Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Levéltára
5540 Szarvas, Vasút u. 10. Tel.: (66) 313 153
Vezetõ: Gunda Mária

9. Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Már 1840-ben, majd 1857-ben az egyházi gyûléseken felkarolásra ajánlották egy új szar-
vasi evangélikus templom gondolatát. Erre a célra bizottságokat is alakítottak. Ezek nem-
csak egy új templom építésének ügyével foglalkoztak, hanem egy második önálló szarvasi
evangélikus egyházközség gondolatával is 1873-ban.

A többségben lévõ szlovák gyülekezeti tagokkal szemben a magyar kisebbség vágyó-
dott a rendszeres magyar nyelvû istentiszteletekre, amit egy új templom felépítésével és az
ezzel kapcsolatos lelkészi állás megszervezésével gondolt megvalósítani.

1877-ben Szeberényi Gusztáv püspök kanonika vizitációján megtartott gyûlésen, mint
fontos kérdésrõl, az új templom felépítésérõl is tárgyaltak. A lélekszám szaporodása, a
hívek templomszeretete folytán az Ótemplom kicsinek bizonyult. Különösképpen meg-
látszott ez, amikor az Ótemplom felszentelésének 100. évfordulóját ünnepelték 1888-ban.
Bár 5000-nél többen voltak az Ótemplomban összezsúfolódva, mégis több ezren kiszo-
rultak a templomból és az utcán hallgatták a beszédeket.

1883-ban bizottság alakult a templom tervének elõkészítésére. Építését végül 1892-
ben határozták el. 1894-ben megkezdték a vályogvetést, majd a téglaégetést. Ház
nagyságú, óriási kemencéket alkottak, és azokat éjjel-nappal szalmával fûtötték, a mai
napig is látható vasút melletti gödröknél. A tanyasi nép ontotta a sok szalmát erre a célra.

A felépítendõ templom helyéül elõször a piacteret ajánlották, végül hosszas vita után
a mai helyben állapodtak meg, amit az akkori elnevezés szerint a Belicai, Korona és Vásár
utca határoltak, majd az alapkõletétel 1895. szeptember 3-án történt.

Bár a templomi alap szép összeggel rendelkezett, az összegyûlt pénz mégsem volt elég.
Ezért az egyház a Magyar Kereskedelmi Banktól 50 000 Ft-os hosszú lejáratú kölcsönt vett
fel, amit sikerült is rendben visszafizetnie. Az új templom felépítése összesen 84 883 Ft-ba
került. Ami ma szinte hihetetlennek tûnik, az akkori – ma primitívnek tûnõ – technikai
eszközökkel csekély másfél év alatt elkészült. Tehát 1896. március 30-tól 1897. július 4-ig.
Úgy, ahogy tervezték, Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére szentelték fel
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(1897. július 4-én). A templomot Francsek Imre neves, tehetséges budapesti építész tervez-
te, az építkezést Popjak György szarvasi építõmester vezette. A templom fõ vonalaiban
gótikus stílusban épült, díszítésében azonban román elemek is elõfordulnak, és a roman-
tika sokat mondani akaró törekvése is megfigyelhetõ. A gótika szellemét fõként a harang-
torony nagy magassága, a támpillérrendszerû falak, s a csúcsíves ajtó-, ablaklezárások
éreztetik. Belül a mennyezet 15 m magas. Az oltár pedig 10 m. A fõbejárat felett ez a felirat
olvasható: Az Isten Lélek, és akik Õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. (Jn
4,24). Az oltárképet Veres Gusztáv festette, címe: Jézus a kereszten. Az orgonát pedig Rieger
György építette (2 manuálos, 22 regiszteres).

Az Újtemplom lelkésze ekkor Zvarinyi János (1897–1913), akit Bartos Pál (1914–
1942), Kiss György (1942–1948), Szepesi Károly (1944–1970),  Pálfi István (1949–1980)
követ.

1917-tõl önálló anyakönyvet vezetnek.
1918-ban a templom harangját elvitték háborús célokra, még a hatalmas „Kita” haran-

got is, aminek a templom mellett külön haranglábat építettek. Csak a toronybeli legkisebb
harang maradt meg, az hívogatta az élõket és kísérte ki a temetõbe az elhunytakat öt éven
keresztül. A harangot adományozó Kita néni nem is bírta elviselni ezeket az eseményeket:
akkor halt meg, amikor elvitték a harangokat.

A hívek az országban szinte elsõként pótolták a hiányzó harangokat, amikor erre lehe-
tõség adódott.

A második világháború is megtette kedvezõtlen hatásait a gyülekezet életében. Kez-
detben, az elsõ ijedtség hatására látszólag mélyült a hit. A templom megtelt könnyben,
áhítatban, bûnbánatban mélyülõ hívekkel. Késõbb, ahogy teltek a háborús évek, kezdett
a templom üresedni. A hit csüggedéssé, a vallás közönnyé lett. Jellemzõ a gyülekezet
életére, hogy a lelkészeknek mezõgazdasági munkát kellett vállalniuk, hogy családjuk
megélhetését biztosítsák.

1953-ban az egységes Szarvasi Evangélikus Gyülekezetet erõszakosan kettéválasz-
tották. Azóta két teljesen különálló egyházközség mûködik Szarvason, mint két evangé-
likus gyülekezet, bár az evangélikusság a rokoni szálak által is egységet alkot. A szocializ-
musnak emlegetett korszak továbbvitte az egyháztól való eltávolodás irányvonalát.

A szétváláskor az újtemplomi gyülekezetnek már két lelkésze van, Szepesi Károly és
Pálfi István. Az utánuk itt szolgáló lelkészek: Aradi András (1971–1986), Deme Zoltán
(1987–) és Deme Zoltánné (1989–).

A gyülekezet felügyelõi 1953-tól: Brózik Károly (1953–1956), Tomka Pál (1957–1983),
Roszik János (1983–1988), Roszik György (1988–1995), Molnár Pál (1995-tõl).

Mi is lehetne szebb, nemesebb cél, mint a két szarvasi evangélikus gyülekezet közele-
désének kísérlete, talán 2003-ban, a kettéválasztás 50. évfordulóján… Ó, mily szép és mily
gyönyörûséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld áldást az Úr és életet mindörökké!
(Zsolt 133,1.3)
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A gyülekezet jelenlegi helyzete
A gyülekezet lelkésznõje, Deme Zoltánné 1983 óta végez lelkészi szolgálatokat a gyüle-
kezetben, elõször mint segédlelkész, 1988 óta pedig a gyülekezet beiktatott rendes lelké-
sze. Férje, Deme Zoltán közkívánatra lett 1987-ben a gyülekezet beiktatott lelkésze. Deme
Zoltánné segédlelkészként nagy intenzitással látott neki az ifjúsági és gyermekmunká-
nak. Isten áldása folytán mindennek meg is volt az eredménye, hiszen gyermekek és fia-
talok egyaránt nagy számban vettek részt a különbözõ, nekik szóló bibliaórákon, isten-
tiszteleteken, szeretetvendégségeken és a gyülekezeti istentiszteleteken is.

1987-ben az akkor már 50 éve renoválatlan templom várta az új lelkészt. Két év alatt
teljes templomfelújítás, a gyülekezeti terem és lelkészlakás teljes renoválása következett,
mindenütt fûtéskorszerûsítéssel. Hatalmas munkák elvégzése után, ami többek között a
gyönyörû, hatalmas templomépület teljes beállványozását is jelentette, a frissen festett
falakon pedig rengeteg aranydíszítést is, következett a renoválás utáni újraszentelés fe-
lejthetetlen ünnepe.

1990-ben Deme Zoltán tagja lett az új, demokratikusan választott országgyûlésnek
Békés megye 5. sz. választókörzetének egyéni képviselõjeként. Tessedik Sámuel híres
szarvasi lelkészhez hasonlóan újra tagja lett a magyar parlamentnek egy szarvasi evan-
gélikus lelkész. Az Emberi jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság tagjaként jelentõs
munkát végzett az egyházi ingatlanrendezési, valamint az ún. átvilágítási törvény
elfogadtatása terén is. A parlamenti bizottság egyetlen evangélikus tagjaként mindig
igyekezett az evangélikus egyház érdekeit szolgálni. (Ezért és így indulhatott el többek
között a Deák téri iskola a megfelelõ idõben.)

A képviselõi szolgálat a gyülekezet életében egybefonódott a továbbra is fõfoglalko-
zásban végzett lelkészi szolgálattal. A gyülekezet csodálatosan szép alkalmakat élhetett
meg, hiszen sok-sok neves vendég fordult meg istentiszteleteinken. Az egész magyar ál-
lamvezetés, beleértve a minisztereket és államtitkárokat is – még a miniszterelnök is – el-
jött Szarvasra, a legtöbbjük templomunkba is, volt aki többször is. A képviselõ-lelkész és
felesége szolgálatai sokakat vonzottak alkalmainkra, ebben az idõszakban látványosan
növekedett a templomlátogatottság, valamint a kazuális alkalmak közül a keresztelés és
az esküvõ. A lelkész képviselõi igazolványának köszönhetõen nem kellett várakozni az
ifjúsági közösség erdélyi szolgálatai esetén a magyar–román határon, sõt még a börtön-
szolgálat is lehetõvé vált (Balassagyarmat, Gyula). Rengeteg élmény, nyitott kapuk jelle-
mezték ezt az idõszakot a missziói, bizonyságtevõ szolgálatban. Ekkor kezdtük el szere-
tetintézményeink létrehozását. A gyülekezet lelkésznõje, lelkésze és a gyülekezet élõ hit-
re jutott, megtért, újjászületett fiataljai rengeteg áldozatvállalással, a gyülekezet
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adakozásával a Magyarországi Evangélikus Egyházban egyedülálló módon, külsõ se-
g í t s é g
nélkül a romokból állították helyre az idõs testvéreket befogadó szeretetotthonokat 35
gondozott számára. A gyülekezet hitre jutott fiataljaiból kerültek ki a szociális gondozók.
Kizárólag romos, teljesen lepusztult iskolaépületeket kaptunk vissza a „jobboldali” vá-
rosvezetéstõl, mégis elindult ez az alapvetõ szeretetszolgálatunk.

Gyülekezetünk nagyon jól tudta, hogy a rendszerváltozás nagy lehetõsége az evangé-
likus iskolaügy is. 1989 tavaszán 1400 aláírás gyûlt össze a szarvasi evangélikus iskola
újraélesztése érdekében. Akkor ez kimondottan az újtemplomi egyházközség kezdemé-
nyezése volt. A törvény adta lehetõség viszont – az ótemplomi egyházközséggel való egy-
ség hiányában – sokáig meghiúsult. 1999 õszén ez az egység megvalósulni látszott, vé-
gül is azonban 2000 tavaszán az egyházkerület vezetése csak az ótemplomiaknak adta
meg az iskolaindítás lehetõségét. Természetesen továbbra is reméljük az iskolaügy gyü-
lekezetünk számára is kedvezõ megoldását.

1999. szeptember 1-tõl megkaptuk a Vásártéri Óvoda fenntartói jogait. Azóta mûköd-
tetjük a Vásártéri „Napfény” Evangélikus Óvodát, 42 gyermekkel. A tulajdonrendezés
gyülekezetünk javára még nem történt meg, így a város tulajdonában lévõ épület felújítá-
sára, valamint fenntartási költségekre gyülekezetünk nagy áldozatot vállal, 2001-ben
például 1,8 millió forintos támogatással. Az iskolaügy megoldása, az óvoda épület-in-
gatlan tulajdonrendezése mellett szeretnénk 12 szobával bõvíteni szeretetotthonunk be-
fogadóképességét, egyúttal egybeépíteni két különálló épületünket.

Isten áldását, közegyházunk megértését, segítségét is kérjük és várjuk gyülekezetünk
további életéhez.

Deme Zoltán
igazgató lelkész

Lelkészi hivatal: 5540 Szarvas, Szabadság út 70. Tel.: (66) 313 131
Istentiszteleti hely: Szarvas, Szabadság út 70.

Kardos, Árpád u. 16. (óvoda)
Örménykút, Tessedik u. 28. (iskola)

Lelkész: Deme Zoltán igazgató lelkész
Deme Zoltánné Gede Erika gyülekezeti lelkész
Melis Orsolya gyülekezeti munkatárs

Felügyelõ:*
Gazdasági hivatalvezetõ: Hajdú Pálné
Lélekszám: 4067/3000/1040
Testvérgyülekezet: Szilágysomlyói Református Gyülekezet
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Anyaegyház: Szarvas Újtemplom (3332/2500/950)
Leányegyházak: Kardos (488/300/55), gondnok: Szeljak Mihály

Örménykút (247/200/35), gondnok: Kársai Mihályné

Vásártéri Napfény Evangélikus Óvoda
5540 Szarvas, Damjanich u. 116. Tel.: (67) 313 126
Intézményvezetõ: Deme Zoltán lelkész
Óvodavezetõ: Csasztvan Istvánné

Betánia I. Újtemplomi Evangélikus Szeretetotthon
5540 Szarvas, Dózsa György u. 56. Tel.: (66) 210 998
Igazgató: Deme Zoltán lelkész
Otthonvezetõ: Deme Zoltánné lelkész

Betánia II. Újtemplomi Evangélikus Szeretetotthon
5540 Szarvas, Partizán u. 25. Tel.: (66) 210 065
Igazgató: Deme Zoltán lelkész
Otthonvezetõ: Deme Zoltánné lelkész

Immánuel Újtemplomi Evangélikus Szeretetotthon
5540 Szarvas, Hunyadi u. 10. Tel.: (66) 215 521
Igazgató: Deme Zoltán lelkész
Otthonvezetõ: Deme Zoltánné lelkész

10. Szentesi Evangélikus Egyházközség
AZ  EGYHÁZKÖZSÉG  GYÜLEKEZETEINEK  TÖRTÉNETE

Szentes
A szentesi ág. hitv. ev. egyház története Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedeire
nyúlik vissza. Ebbõl az idõbõl van tudomásunk arról, hogy éltek itt beköltözött evangéli-
kus családok. Sorsuk ez idõ tájt általában szomorú és elhanyagolt volt. Sem az anyaeklé-
zsiák lelkipásztorai nem járhattak ki hozzájuk, sem a református lelkészek szolgálatát
nem volt szabad igénybe venniük. Keresztelés, temetés, házasságkötés céljából a
katolikus lelkészhez kellett fordulniuk s a párbért oda kellett fizetniük. A katolikus
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templomba kellett járniuk, a processzióban részt venniük s halottaikat a katolikus temetõ
külsõ részébe temetniük.

Némi könnyebbséget jelentett II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete, amikortól
legalább a református templomba mehettek istentiszteletre. De az õ uralkodása alatt is
gyermekeiket a katolikus templomban kellett megkereszteltetniük, házasságot katolikus
lelkész elõtt köthettek, s az elhunytakat (a 7 éven aluli gyermekek kivételével) a temetõár-
kon kívül esõ részbe kellett temetniük, míg az 1791-ben életbe lépõ s a vallás szabad gya-
korlatát biztosító törvény ki nem vette õket a katolikus egyház gyámkodása alól.

Ez a törvény csakhamar éreztette hatását Szentesen is. Az evangélikusok elsõ lépése az
volt, hogy külön temetõt igyekeztek a maguk számára kieszközölni. Kérésük elintézéséig
a reformátusoknál temetkeztek, majd a zsidók és a görögkeletiek között jelöltek ki számuk-
ra temetõt. Érintkezésbe léptek az orosháziak lelkipásztorával, Szimonidesz János espe-
ressel, akit idõnként istentisztelet-tartásra kértek fel, s ily módon az orosházi egyháznak
lettek filiájává. A református testvéregyház is készséggel jött segítségükre, s megengedték,
hogy istentiszteleteiket az õ templomukban tarthassák. 1793. december 22-én tartotta ott
az elsõ evangélikus istentiszteletet a hívek örömkönnyei között Szimonidesz.

Az ily módon megalakult leányegyház elsõ felügyelõje Benkõ György uradalmi tiszt-
tartó volt, elsõ gondnoka pedig Pekárik Pál tekintélyes tímármester, aki hivatalát példás
ügybuzgósággal látta el, s még haló porában is sokáig áldva emlegették nevét. Bár a refor-
mátus templomba jártak, de az õ házánál is tartottak magánistentiszteletet. Pekárik
nagyban buzgólkodott az alig 20 családból álló gyülekezet megerõsödése érdekében. A
magukat jó magaviseletükkel, munkásságukkal, egyházszeretetükkel kitüntetõ evangé-
likus vándorló mesterlegényeket Szentesre igyekezett letelepíteni, s ügyelt arra, hogy ne
más vallásúval kössenek házasságot s többnyire Szarvasról szerzett számukra feleséget.
Így került Szentesre számos evangélikus iparoscsalád, melyek tagjai idõvel erõs tartóosz-
lopaivá lettek az egyháznak.

Miután Pekárik majd 17 esztendeig viselte a gondnoki tisztet, arról lemondott, s utóda
a Kõszegrõl ideszármazott tekintélyes és vagyonos mészárosmester (késõbb postames-
ter), Kogler János lett. Az új gondnok elsõ lépése az volt, hogy az uradalmi jószágigazgató-
sághoz imaháztelek-vételi engedélyért folyamodott, melyet a nemesek hadnagyának, az
evangélikus Feyér Józsefnek közbenjárására az egyház meg is nyert.

1810-ben vették meg azt a telket, melyen az egykor bérházzá átalakított imaház és pap-
lak állt, majd a vármegyéhez folyamodtak imaház építése és lévita-tanító alkalmazhatá-
sa iránt, amelyre szintén engedélyt nyertek. A gyûjtést megindították, s 1815. június 18-án
letehették végre az oratórium fundamentumát. De amilyen örömmel fogtak az építéshez,
annyi akadállyal kellett megküzdeniük. Mindjárt harmadnapon óriási felhõszakadás
volt, mely az oratóriumnak már elég magasra felrakott vályogfalát annyira átáztatta,
hogy le kellett azt bontani. A következõ évben még nagyobb akadályt vetett az építés foly-
tatása elé az a nagy árvíz, mely a Kisért s majdnem az egész határt elöntötte. Ilyen körülmé-
nyek között nem csoda, ha az épület csak 1817-ben került tetõ alá. De a megpróbáltatás
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ekkor sem ért véget. A következõ évben egy orkánszerû szél a tetõ nagy részét lesodorta s
még a szarufákat is kiemelte, úgy, hogy azt ismét új költséggel kellett felrakatni. Csak
1820-ban került az imaház olyan állapotba, hogy Szimonidesz most már ott tarthatta az
istentiszteletet.

Az a férfiú, akinek energikus fellépése és példás áldozatkészsége folytán a félbema-
radt építkezést végre be lehetett fejezni, Jurenák József volt, akit 1820-ban választottak az
egyházközség gondnokává. Az egyháznak valóságos mecénása volt. Mindenütt ott volt,
ahol tenni, buzdítani, segíteni, adni s jó példával elöljárni kellett. Gondnoki tisztérõl való
több ízbeni lemondása után újra meg újra marasztalják, s 1835-ben felügyelõvé választ-
ják, mely tisztet rövidebb megszakítással egészen 1849-ig viselte. 1854-ben bekövetkezett
halála után sokáig be sem töltötték a felügyelõi állást. Csak 1861-ben gondoltak erre, ami-
kor is a nagy jótevõnek fiát, Jurenák Eduárdot választották inspektorrá, aki – csaknem
negyedszázadig állva a gyülekezet élén – maga is az egyház megszilárdítása körül ma-
radandó érdemeket szerzett.

A rendeltetésének átadott imaházban – Szimonidesz kiszállásait leszámítva – a már
említett Feyér Józsefnek, a nemesek hadnagyának vezetésével folytak az istentiszteletek.
1820-ban az õ fiát, Feyér Jánost hívták meg a gyülekezet elsõ levitájául. Ettõl az idõtõl,
1821-tõl kezdve maradtak fenn az anyakönyvek. Feyér azonban csak rövid ideig mûköd-
hetett, mert 1822-ben Tiszaföldvár választotta meg rendes lelkipásztorául. Ekkor, Szimo-
nidesz tanácsára, Molitorisz Lajos volt nagyszentmiklósi levitát s külföldi akadémiák-
ról hazaérkezett kandidátust hívták meg azzal a szándékkal, hogy rendes lelkésszé való
felavatása után a gyülekezet anyaegyházzá alakul. Ez meg is történt 1823-ban. Nagy is-
tápolója volt ez idõben az egyháznak Sulyok Ignác uradalmi tiszttartó, aki befolyásának
határai között sokat tett a gyülekezet érdekében. Mint egykor Pekárik, õ is igyekezett az
arra érdemes vándor mesterlegények letelepedését kieszközölni, s a meglehetõsen szû-
kös javadalmazású lelkészt anyagilag hathatósan támogatta. 1836-ig mûködött
Molitorisz, az egyház elsõ lelkésze. Utána Lányi Sámuel volt nagyváradi lelkész
következett, aki azonban hivataláról már 1841-ben lemondott.

Ekkor többekkel való próbatétel után az eddig Orosházán mûködõ professzort, a nagy
tudományú Balassa Jánost választja az egyház lelkipásztorául. Balassa majdnem négy
évtizeden keresztül mûködött áldásosan, 1877-ben bekövetkezett nyugdíjaztatásáig. Alat-
ta épült 1855-ben az iskola, melyben Macskási Sámuellel az élén (elõtte még 3 tanítója volt
az egyháznak) Saling Géza, Kolpaszky György, Lakatos Emil s Egyed M. Lajos személyé-
ben a tanítók kiváló sora mûködött, úgy, hogy oda más vallásúak is mindig szívesen ad-
ták gyermekeiket. Ugyancsak az õ lelkészkedése alatt indul nagyobb mozgalom templom
építését célzó alap létesítése iránt, melyre 1875-ben már 4500 forint van együtt. Az abszo-
lutizmus idején polgári biztos jelenlétében tartják a gyûléseket, melyeknek jegyzõkönyv-
ét is föl kellett terjeszteniük a „magas kormányhoz”. Az 1859-ben kibocsátott nyílt paran-
csolat (pátens) ellen a szentesi evangélikus egyház is tiltakozik.
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A nyugdíjba ment Balassa után Masznyik Gyula (1877–1883) az adminisztrátor, illet-
ve lelkész, aki azonban néhány esztendei mûködése után Hosszúfalura távozott.

Az 1883. év nevezetes dátum a szentesi evangélikus egyház történetében. Ekkor lesz új
lelkészévé Petrovics Soma, akinek itten való 43 esztendõs lelkipásztori mûködését az egy-
ház fénykorának tekinthetjük. Isten kegyelmébõl való igazi lelkipásztor volt, aki amellett,
hogy negyedszázadon át viselte a Csanád-Csongrádi Evangélikus Egyházmegye espe-
resi tisztét, az osztályrészéül jutott rátermettség révén fáradhatatlan munkával egyház-
községét a kerület egyik legjobban megszervezett mintaegyházává tette. Hivatalának át-
vétele után tért meg õseihez pihenni az egyház érdemes felügyelõje, Jurenák Eduárd.
Utolsó kegyeletes cselekedete az volt, hogy 800 Ft-ot hagyományozott a templomépítési
alapra, amely 1885-ben már 10 000 Ft-ot tett ki. Helyébe Mojzsik Lajost választották fel-
ügyelõnek. Az õ utóda 1914-ben az õsi, nagy név viselõje, Jurenák Béla lett, aki az apák
nyomdokain haladva, hosszú ideig viselte a felügyelõi tisztet.

Az alkotások és az elért eredmények sorában, melyek Petrovics Soma nevéhez fûzõd-
nek, álljanak itt – ha töredékesen is – a következõk. 1889-ben Szentes filiájában, a csépai
egyesült protestáns leányegyházban imaházat és iskolát avatnak fel. A következõ évben
megalakul Szentesen az Evangélikus Nõegylet, amely az egyházi és iskolai élet ápolása,
valamint jótékonyság gyakorlása terén fejtett ki dr. Mátéffy Ferencné elnöknõ vezetése
alatt áldásos tevékenységet.

A nõegylet elsõ elnöknõje Hankiss Károlyné volt. 1899-ben épül föl a tágas paplak, míg
a régit bérházzá alakítják át.

De a Petrovics Somához kapcsolódó legszebb alkotás mégis a Francsek Imre tervezte s
messze földön párját ritkító, a hívek példás áldozatkészségébõl mintegy 70 000 korona
költséggel felépített gyönyörû templom, amelyet 1905. október 29-én adott át magasztos
rendeltetésének Bachát Dániel bányakerületi püspök. A gyülekezet kicsinyje-nagyja
egyaránt készséggel meghozta áldozatát, de részt vettek abban mások is felekezeti kü-
lönbség nélkül. A színes ablakok egy-egy kegyes nõi lélek áldozatkészségét dicsérik, az
orgonát özv. Sulcz Endréné Francisti Mária adományozta férje emlékezetére, amint azt a
rajta olvasható felírás hirdeti. A harangokat Jurenák Sándor, Imre és Béla édesatyjuk
emlékére (6 és fél mázsás), dr. Sulcz Lajos szülei emlékére (3 és fél mázsás) és Mojzsik
Lajosné Dukai Mária nagyszülei emlékére (2 mázsás) adományozták. Az oltárkép
városunk szülöttének, Hegedûs László festõmûvésznek alkotása. A toronyórát a város
adományozta, világítja és tartja fenn.

A templom felépítése után, 1907-ben lesz az egyház ügyét mindenkor szívükön viselõ
Holik Lajos, illetve Molecz Lajos után Mátéffy László az egyházközség gondnokává, aki
e nagy felelõsséggel, sok munkával járó tisztet a gyülekezet egyre inkább megnyilvánuló
bizalmából áldozatkészséggel töltötte be. 1864-ben tûnik fel elsõ ízben a jegyzõkönyvek
hasábjain a Mátéffy név id. Mátéffy Ferenc személyében, hogy azután fiaiban és unokái-
ban folytatódjék, akik mindannyian erõs tartóoszlopaivá váltak az egyháznak. Id. Má-
téffy Ferenc 40 éven keresztül volt az egyháztanács buzgó tagja és 2 éven keresztül az egy-
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ház gondnoka, a templom felépítéséhez 1000 forinttal járult hozzá. Így növekedett,
gyarapodott a gyülekezet a világháború viharának kitöréséig, amely az egyház virágzó
fájának lombozatát is megszaggatta. A harangok hadba vonultak, az orgona homlokzat-
sípjait berekvirálták, az egyháztagok közül 22-en hõsi halált haltak és a nehéz gazdasági
viszonyok rányomták bélyegüket az egyház anyagi helyzetére is. A nagyszámú egyhá-
zi és jótékony célú alapítványok a pénz elértéktelenedése következtében semmivé olvad-
tak, a hadikölcsönbe fektetett vagyon elveszett, s ki tudja, még megtérül-e – ha csak kisebb
hányadában is – valaha.

De a haza áldozati oltárán áldozatul hozott romokon megindult az építés. 1924-ben
az évek óta néma templomtoronyban újra megkondultak a harangok, amikor is június 15-
én bensõséges ünnep keretében 2 új harangot avathatott fel az egyház. Az egyiket (2 má-
zsás) özv. dr. Sulcz Lajosné Szeberényi Irén adományozta, a másikat (3 és fél mázsás)
Petrovics Soma nevérõl nevezve, közadakozásból öntette az egyház. Kegyelettel adózott
elesett hõsei emlékének is, amikor 1925-ben a templom belsõ falában elhelyezett díszes
márványtáblán örökítette meg nevüket, amelyhez Koncz Antal szentesi szobrászmûvész
készített stílusos keretet. De a felavató istentiszteleten Petrovics Soma betegsége miatt
már nem tudott jelen lenni és a következõ év tavaszán, április 20-án az Úrban elpihent.
Utódjává az 1918-tól az oldala mellett mûködõ segédlelkészét, majd helyettes lelkészt,
Botyánszky Jánost választották meg, akit 1927-ben iktattak be a rendes lelkészi állásba.

Az egyház ügyeit a felügyelõvel, gondnokkal és a gyülekezet érdekében sokszor nem
csekély munkát végzõ dr. Albertényi Adolf ügyésszel az élén, mindenkor hivatása ma-
gaslatán álló 16 tagú presbitérium vezette. A gyülekezet lélekszáma eleinte néhány
család, 1836-ban 342, 1868-ban 614 volt, míg a szórványokkal és a csépai leányegyház-
zal együtt mintegy 900. Csépának anyaegyházzá való átszervezése ez idõ tájt
folyamatban volt. Osztatlan iskoláját 1921 óta hivatott rátermettséggel Huszák József
tanító vezette, aki tevékeny szerepet vitt a város társadalmi és kulturális életében.

A szentesi evangélikus egyházközség története meggyõzõen mutatja, hogy egyházi és
világi férfiak példaadó vezetésével, mint ugyanegy hadseregnek ugyanegy célért küzdõ
más fegyverneme, a többi felekezet mellett méltóan kivette a maga részét a lelkeket Isten
felé vezetõ s a haza és a város társadalmának derék polgárokat nevelõ munkából, erejé-
hez képest mindig készséggel illeszkedett bele Szentes kultúrtevékenységébe és a hívek
áldozatkészségében gyökerezõ építkezéseivel maga is hozzájárult a város elõnyös be-
nyomást keltõ architektúrai arculatához.

1934-ben Botyánszky János és Virányi Lajos mezõtúri lelkész helyet cserélt. Az õ 1972-
es nyugdíjba vonulását követõen Halasy Endre lett a gyülekezet megválasztott lelkésze,
aki késõbb elhunytáig – 1995. december 12-ig – az egykori Csongrád-Szolnoki Evangéli-
kus Egyházmegye esperesi tisztét is betöltötte. Az 1996. esztendõ gyülekezetben végzett
szolgálatait a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye lelkészei alkalmankénti he-
lyettesítésekkel végezték, míg 1996. november 9-én beiktatták megválasztott lelkészüket,
ezen sorok íróját.
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A szentesi parókia tetõzetét teljesen felújították 2001 õszén, a templom felújítása köz-
egyházi segítséggel folyik. Említésre és hálaadásra méltó, hogy Szentesen a történelmi
egyházaknak szabad útja van a hitoktatást illetõen.

Mivel maga a templomépület a városon belül meglehetõsen frekventált helyen áll
(hála érte a dicsõ elõdök bölcs döntésének), az önkormányzat 2001 karácsonyára megol-
dotta a nagyszerû díszes megvilágítást.

Csépa
Az evangélikusok gyülekezeti közössége az Úr 1859. esztendejében alapíttatott, eleinte
Szentes leányegyháza, de 1862-tõl kezdve már saját anyakönyvet vezetnek. 1893. február
28-án vásárolták az építkezéshez szükséges telket. Az egykoron parókiaként szolgáló
épülete egybeépíttetett a kistemplom épületével. A két világháború között missziói egy-
házzá alakult. 1927-ben Tátrai Károlyt küldik ki missziói lelkésznek, de hamarosan távo-
zik. Liska Ferenc rövid segédlelkészi szolgálata után elsõ rendes lelkésze Csák Ernõ
(1928–1936), akit Jónás András (1937–1943) követ. Lupták Gyula helyettesített 1944–
1945-ben, majd a továbbiakban Békés József (1947–1951), Gabányi Géza (1951–1957),
Aranyi József (1957–1983) a lelkész. Az õ szolgálata idején Csépa Nagyrévvel társult.

Nagymágocs
A gyülekezet 1925-ben keletkezett missziói egyházként, az anyakönyvek 1926-tól van-
nak meg. Elsõ lelkésze Fürst Ervin 1926 és 1930 között. Utána Egyed Bertalan (1930–
1937), Keve Lajos (1937–1950) és Kálmán Lajos (1950–1975) szolgált itt. Õ volt az utolsó
helyben lakó lelkész. Azóta a szentesi lelkész gondozza.

A gyülekezet szépen bekerített, ligetes kertben lévõ templomát 1938-ban szentelték fel.
Felváltva tartatnak evangélikus és református istentiszteletek. A maroknyi evangélikus-
ság és a helyi önkormányzat a templom fenntartásáról gondoskodni képes. (Hideg idõ-
ben a templom melletti általános iskolában tartjuk istentiszteleteinket és egyéb alkalma-
inkat.)

Istentiszteletek:
Szentes: minden vasárnap és nagy ünnepen de. 9 órakor kezdõdõen, az esti alkalmak du.
5 órakor

Nagymágocs: istentiszteletek minden hónap 3. vasárnapján és nagy ünnepen de.
10.30-kor.

Csépa: istentisztelet minden hónap 4. vasárnapján és nagy ünnepen de. 11 órakor, va-
lamint alkalmanként.

Pathó Gyula
gyülekezeti lelkész
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Lelkészi hivatal: 6600 Szentes, Páva u. 7. Tel.: (63) 311 398
Istentiszteleti hely: Szentes, Kossuth L. u. 9.

Nagymágocs, Mátyás király u. 16/A
Csépa, Sallai u. 2.

Lelkész: Pathó Gyula
Felügyelõ: dr. Gombos Andrásné
Lélekszám: 883/140/30

Anyaegyház: Szentes (483/90/30)
Leányegyházak: Nagymágocs (100/30/0), gondnok: özv. Tóth Mihályné
Szórványok: Árpádhalom (33/-/-), Csanytelek (7/-/-), Csépa (16/20/0),

Csongrád (87/-/-), Derekegyház (16/-/-),
Fábiánsebestyén (67/-/-), Felgyõ (8/-/-), Mindszent (35/-/-),
Nagytõke (5/-/-), Szegvár (19/-/-), Tiszasas (4/-/-),
Tömörkény (3/-/-).

Hozzá tartozik még: Tiszaug

11. Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A település története
Tiszaföldvár, az egykori mezõváros, a Tiszazug északi kapujában terül el. A Tiszazug
települései úgy épültek, hogy a folyóvízhez a lehetõ legközelebb legyenek, de az árvizek
ne fenyegessék létüket. A 86–89 méter tengerszint feletti magasságban lévõ óholocén fo-
lyóterasz, úgy látszik, már sok ezer év óta ármentes. A Tisza árterületébe félszigetként be-
nyúló Tiszaföldvár területén az újkõkortól kimutathatók az õsember korai megtelepedé-
sének nyomai.

Az elsõ írásos adat a községrõl 1467-bõl származik. A Thyzafeudwar-ként említett
falu és a hozzá tartozó Marthjenõ földesura a dunaföldvári apát volt. Midõn Szolnok
vára 1552-ben török kézre került, Tiszaföldvár lakói is török földesúrnak adóztak. Egy ko-
rabeli 1571-es török összeírás szerint 49 fejadó fizetésére kötelezett családfõ után szedtek
adót, ami azt jelenti, hogy az akkori Földvár 250–300 lakosú, közepes méretû falu volt. A
kis község pusztulását, az elnéptelenedést az 1596. évi török, majd az 1658-as tatár pusz-
títások okozták. A Mohács utáni idõk zûrzavaros viszonyai, a török uralom is, kedveztek
a reformáció terjedésének. Minden bizonnyal Tiszaföldvár lakói is a közeli Mezõtúron
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munkálkodó protestáns prédikátor, Szegedi Kis István hatására tértek át a protestáns hit-
re, már a 16. század második felében. 1642 körül mûködött a falu elsõ ismert kálvinista
prédikátora, Ványai P. Mihály.

A Rákóczi-szabadságharc idején az egész Kunságot (Földvárt is) felégették a császári
zsoldban harcoló rácok. A békésebb élet lehetõségeit megteremtõ szatmári béke után csak
1722-ben érkezik 23 református jobbágy Heves megyébõl, Karcagról, Kisújszállásról és
Kunmadarasról. 1728-tól, amikor a község egyik fele a báró aszódi Podmaniczky család
tulajdonába került, újabb evangélikus magyar és szlovák jobbágyok jönnek. A sokfelõl
érkezõ új lakókat csak a mélyen gyökerezõ protestáns hitük köti össze. Földesuruk luthe-
ránus, de nemcsak az evangélikusokat támogatja, még anyagiakkal is, hanem a reformá-
tusokat is, sõt az utóbbiak templomépítését is. 1744-ben már 22 portája volt Földváron a
Podmaniczkyaknak. 1846-ban Földváron megszûnik az úrbériség. Ezzel Tiszaföldvá-
ron az ország legtöbb települését 2 évvel megelõzve teremtõdtek meg az árutermelés tá-
gabb lehetõségei.

1849 februárjában, a szolnoki csatát megelõzõen a környék Damjanich és Leiningen
tábornokok seregének a felvonulási területe. Fontos tanácskozások helye a tiszttartói ház.
(Ebben a házban született 1811-ben Somogyi Károly, a szegedi Somogyi Könyvtár alapí-
tója.) 1849. március 15-én a községben tartózkodott Kossuth Lajos. A jobbágyfelszabadí-
tás lelkesítõ hatása ugyan közvetlenül nem érintette a lakosságot, mégis nagy számban,
mintegy ötvenen harcoltak földváriak a honvédseregben.

Az anyaegyházközség
A Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség Jász-Nagykun-Szolnok megye területén
fekszik, azelõtt a Heves-Szolnok vármegyéhez tartozott. A 19. század negyvenes éveiig
az evangélikus vallású Podmaniczky család osztatlan birtoka volt. A 19. század elején
kezdtek gyülekezni a hívek leginkább a báró Pest megyei: aszódi, keresztúri birtokairól,
valamint Irsa, Pilis, Tápiószentmárton községekbõl. A korabeli viszonyoknak
megfelelõen mint cselédek kaptak alkalmazást a nagy kiterjedésû gazdaságban. Az
akkori szokás szerint a földesúrtól úrbéri telket kapván, közülük az iparkodók
hamarosan gazdákká lettek. Az ország felsõ megyéibõl is vetõdött erre egy-két
iparoscsalád, akikkel gyarapodván kialakulhatott egy kis kezdetleges gyülekezeti élet
az evangélikus vallásúak között. Megbíztak maguk közül az írásban, olvasásban
jártasabbat, a vallás gyakorlásában otthonosabbat az istentiszteleti éneklés vezetésével,
az elõimádkozással, téli idõben pedig a gyermekek oktatásával is. Az istentiszteletet
kezdetben magánházaknál és tót nyelven tartották. Gyermekeiket többnyire a már
virágzó és népes helybeli református gyülekezetben, néha a szomszéd cibakházi római
katolikus lelkésszel kereszteltették meg.

Az 1806 és 1807-es években a már meglehetõsen megerõsödött evangélikus gyülekezet
a Podmaniczky bárói család és a szarvasi nagy evangélikus egyház által is segítve állan-
dó imaházat épített, amelyet az 1808. év április 3-án avattak fel istentiszteleti használatra,
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amikor a betegsége miatt lemondott fõtisztelendõ Hamaliar Márton püspök és szarvasi
lelkész által tót nyelven tartott szertartás után Kristóffy György szarvasi tanár magyar
nyelven prédikált. Ettõl fogva az 1817-ben bekövetkezett anyásításig a szarvasi anyaegy-
ház filiájaként szerepel, amelyet a szarvasi lelkészek gondoztak. 1817-ben fõtiszt. Lovich
Ádám püspöksége alatt magához csatolván a környékbeli községekben szétszórtan élõ
evangélikus híveket, név szerint Csépát, Vezsenyt, Várkonyt, Nagyrévet, Inokát és a Bé-
kés megyei Öcsödöt a Podmaniczky bárói család, különösen pedig annak feje, br. Podma-
niczky János hathatós támogatásával anyaegyházzá emelkedett. Ekkortól maradtak fenn
a saját anyakönyvek. A 82 párból álló gyülekezet elsõ lelkészéül Valentinyi Illést hívta
meg, aki hivatalát 1817. április 24-én elfoglalva 1821. január 1-ig a tanítói tisztet is betöl-
tötte. A két hivatalt ekkor különítették el egymástól. Az új anyaegyház 1818. augusztus 26-
án Lovich Ádám szuperintendens által végzett kánonszerû egyházlátogatáson ment ke-
resztül. 1821-ben hivatalba állt a gyülekezet elsõ tanítója, Makovinyi József. Ugyanezen
évben nagyobb adományban részesült a gyülekezet, ugyanis azon házon felül, amely a
tanító lakásául rendeltetett, Podmaniczky János báró buzgólkodásából 1600 Ft tõkéhez
jutott.

1822 õszén Valentinyi Illés Bényére távozott. Helyébe Feyér János szentesi lelkész-ta-
nítót választották lelkipásztorul, akit 1823-ban lelkésszé avatnak. Fizetésére javításul 10
hold ún. gratis földet adományozott a nemes báró, aki ugyanakkor a tanítói fizetés javítá-
sára is 5 hold földet adott az 1823. évben. Feyér János lelkészsége idején a vályogból épült
és düledezõ imaház falai alá a bárói családtól kapott anyagból égetett-tégla alapot készí-
tettek.

Ugyanezen lelkész idejében szerzett az egyház 105 váltó forinton egy szérûskertet,
amelyet az új templom építésekor szép haszonnal, 1500 pengõ forintért adtak el. Szintén
ez idõben, 1831-ben szerezték az elsõ harangokat. A két harang közül az egyik néhai
Ipelszky Mihály és neje, Paulovics Katalin adománya. Feyér János idejében, 1836. július
14-én látogatta meg az egyházat Szeberényi János szuperintendens, aki a gyülekezetben
396 lelket talált. Minthogy Feyér János lelkészt Hódmezõvásárhelyre választották meg,
utána a lelkészi állásban Horváth Sámuel akkor aszódi segédlelkész következett. 1837.
december 10-én iktatták be hivatalába, s azt közmegelégedésre 1844. október 20-ig látta el.
Helyét csak 1845-ben töltötték be Masznyik János akkor Veszprém megyei nagyszõllõsi
segédlelkésszel, akinek 60 esztendõs áldott munkája nyomán az egykor gyenge kis gyü-
lekezet Isten segítségével az anyagiakban legtehetõsebb gyülekezetek egyikévé fejlõdött.
Az 1905. november 23-án elhunyt Masznyik János utódjául Brózik Károlyt választották
meg és 1905. december 10-én iktatták be, aki azután 1939-ig szolgál itt.

A fentebb vázoltakon kívül a gyülekezet életében az alábbi nevezetesebb események
említendõk: 1841-ben épült az 1923 nyaráig használatban volt lelkészi lakás. 1845-ben
a Podmaniczky bárói család az egyházi tisztviselõk fizetéséül szolgáló földet a birtokolt

* A szerkesztõ kiegészítése
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mennyiségben kiadja. 1855. március 27-én tették le a mai templom alapkövét. 1858-ban
újraöntötték az egyház által 1831-ben szerzett egyik harangot, mivel megrepedt, s ugyan-
akkor Jurenák Sándor és Bogyó Gusztáv egy kis harangot ajándékoznak az egyháznak.
1860. október 21-én avatják fel ünnepélyesen az új templomot.

A fõbejárat elõtti portikuszt két sarokpillér és két oszlop tartja. A bejárat fölött emelke-
dik a torony, amelyen régen sétáló volt. A hajó központi, négyzetes része csehsüveg bolto-
zású, a torony mellett lévõ karzat, valamint az oltár feletti rész hosszanti
dongaboltozattal van befedve. Mindkét oldalon 3-3 ablak biztosítja a belsõ tér világítását.
Az épület 25,7 méter hosszú és 13,7 méter széles.

1862-ben a régi imaházat iskolává, illetõleg tanítói lakássá alakítják át. 1877. június 6-
án folyt le egy egyházlátogatás (kánonszerû), melyet dr. Szeberényi Gusztáv akkor bá-
nyai egyházkerületi püspök úr végzett. 1882-ben templomunkat orgonával szerelték fel.
1886-ban megszerezték a templom háta mögött lévõ beltelket. 1896-ban Gyuris Ádám és
neje végrendeletileg egy ún. „gyalogföld”-et hagyományoznak az egyháznak.

1897-ben vásárol az egyház egy kb. 3 magyar hold területû tagosítatlan földbirtokot.
1898-ban ugyancsak vétel útján birtokába jut az egyház 3 magyar hold terjedelmû réti
szántóföldnek.

1899-ben 15 magyar hold területû réti szántóföldet szereznek. 1902-ben néhai Hor-
váth Sámuel egykor tiszaföldvári, majd tótkomlósi lelkész végrendeleti hagyatéka címén
befolyt az egyház pénztárába 7931 Korona 60 fillér. 1906-ban 70 magyar hold tanyaföldet
vásárol az egyházközség. 1912-ben rendszeresíttetik a második tanítói állás. 1914-ben
felépül a két tantermes modern új iskola s ugyanakkor lebontják a régi iskolának, valaha
imaháznak egy részét s egyidejûleg a tanítói lakást renoválják.

1916. október 30-án hadi célra elviszik legnagyobb és legkisebb harangunkat. 1918.
május 14-én ugyancsak hadi célra leszerelik orgonánk homlokzati ércsípjait. 1914-tõl
1918-ig a világháború folyamán hadikölcsön kötvénybe fektettetik mintegy 75 000 Koro-
nát érõ egyházi tõke. 1923-ban a hadi célra elvitt két harangunkat részint közadakozás-
ból, részint az egyházi pénztár terhére újakkal pótoltuk.

Ugyanezen évben 70 holdas földbirtokunkra új tanyaépületet emeltünk. 1924-ben a
hívek hozzájárulásával új papi lakás készült és rendeltetésének átadatott. 1925-ben or-
gonánkat új ércsípokkal szereltük fel.

Brózik Károlyt követõen az egyházközség lelkészei: Kriszt Péter 1939-tõl 1954-ig, Zol-
tai Gyula 1955-tõl 1959-ig, Bártfay-Kelló Gusztáv 1959-tõl 1981 végéig. Õ volt az utolsó
helyben lakó lelkész. 1982-tõl 1991-ig Boncsérné Pecsenya Anna mezõtúri lelkész látta el
a szolgálatot helyettesként. Azóta a szentesi lelkészek, 1991 és 1995 között Halasy End-
re, 1996-tól a mai napig Pathó Gyula egyben tiszaföldvári lelkészként is szolgálnak.

Néhai Halasy Endre az egykori Csongrád-Szolnoki Evangélikus Egyházmegye espe-
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rese a Tiszaföldváron lévõ egyházi ingatlanok felújításában végzett áldásos munkájáért
a várostól posztumusz emlékéremmel lett kitüntetve, illetve elismerve.

Tiszaföldvár-Ószõlõ
Az egyházközségnek másik temploma is van. Hatalmas méretû fás-bokros környezetben
a városon átvezetõ fõút melletti részen található. Az épületet 1937-ben emelték. Teljesen
felújított kívül-belül. A fõúthoz közel esõ részen „harangozói lakás” két éve lett aláfalaz-
va, felújítva.

Martfû
Az evangélikusoknak nincsen ingatlana, az istentiszteleteknek az ottani reformátusok
közössége ad helyet és lehetõséget.

Nagyrév*
Nagyrév Tiszaföldvár szórványa volt. 1934-tõl missziói körzetté válik, akkortól vezetnek
önálló anyakönyvet. Jancsó Bertalan segédlelkészt küldik ki, akit 1935-ben Seben István
követ. 1938-ig tartó szolgálata után Miklóssy Endre kerül ide, aki 1939-ben Magyarbán-
hegyesre távozik. 1939-tõl missziói egyházközség, melynek elsõ rendes lelkésze dr. Kont-
sek Károly, aki 1939-tõl 1947-ig szolgál itt. 1947-tõl a gyülekezet adminisztrátora Békés
József, a csépai lelkész, majd Csépával társulva továbbra is a Csépán lakó lelkészek
(Gabányi Géza, Aranyi József) gondozzák. A társulás megszûnte óta a nagyrévi híveket
a tiszaföldvári lelkész gondozza.

A GYÜLEKEZET MAI HELYZETE

Istentiszteletek: vasárnaponként és minden nagy ünnepen Tiszaföldváron du. 3 órakor,
Tiszaföldvár-Ószõlõben minden hónap második vasárnapján de. 11 órakor, Martfûn
minden hónap elsõ vasárnapján de. 11 órakor

Tiszaföldváron sajátos körülmények között végzi mindhárom történelmi egyház (re-
formátus, római katolikus, evangélikus) a reábízott szolgálatát. Mindhárom felekezet-
nek két temploma is van és mindössze öt kilométernyi távolságra Martfûn, alig néhány
esztendeje épült ki a katolikus és református egyházközségek gyülekezete és temploma-
ik. Kimondottan jól mûködnek az ökumenikus kapcsolatok. Elõre gondolkodván
elképzelhetõnek tartjuk valamely ingatlanunk felhasználhatóságának átszervezését,
szociális irányba való hasznosítását.

Pathó Gyula
gyülekezeti lelkész

* Gajdács Pál: Tótkomlós története. 1896.
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Lelkészi hivatal: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 7. Tel.: (56) 470 398
Istentiszteleti hely: Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

Tiszaföldvár-Ószõlõ, Fõ u. 7.
Martfõ, Szent István tér 3. (református templom)

Lelkész: Pathó Gyula
Felügyelõ: Szabados Géza
Lélekszám: 599/220/30

Anyaegyház: Tiszaföldvár (335/200/30)
Szórvány: Cibakháza (34/-/-), Cserkeszõlõ (21/-/-),

Kunszentmárton (35/-/-), Martfõ (99/20/0), Nagyrév (18/-/-),
Öcsöd (25/-/-), Rákócziújfalu (6/-/-), Tiszainoka (1/-/-),
Tiszajenõ (7/-/-), Tiszakürt (5/-/-), Tiszasas (4/-/-),
Vezseny (13/-/-)

Hozzá tartozik még: Mezõhék

12. Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

150 év – A kezdettõl az elsõ millenniumig (1746–1896)*
A Felvidékrõl a mai Békésszentandrás helyére települt nép vallási villongások miatt kap-
ta Rudnyánszki bárótól a Szárazér patak bal partjának területét letelepülésük helyeként.
A pusztán vadon burjánzott, s ezért lett Komlós. A „tót” jelzõ pedig a lakosság anyanyel-
vére vonatkozik.

A kb. 80 család, akik áttelepültek a mai területükre, evangélikusok voltak, akik maguk-
kal hozták a fóti egyházközségbõl meghívott lelkészüket, Szarkóczy Jánost és a Szent-
andráson már közöttük mûködõ iskolamesterüket, Mravik Pétert. Ebbõl a 80 családból
indult el 1746-ban a Tótkomlósi Evangélikus Gyülekezet. Ekkortól maradtak fenn az
anyakönyvek is. Elsõ ismert lelkésze Szarkóczy János, aki 1754-ig szolgált itt.

Azonnal hozzákezdtek egy imaház építésével a gyülekezet építéséhez. Az imaházat
azonban – a két politikai megye, Csanád és Békés vármegyék viszálykodása miatt – hol az
egyik, hol a másik vármegye lepecsételte. Azonban, ha kellett, akár istállóban is osztottak
úrvacsorát. Rudnyánszki báró pedig arra is biztatta a jobbágyokat, hogy katolikus vallá-

 ** Zeman Mihály: A Tótkomlós-i ág. hitv. ev. egyház története 1896–1950-ig. Kézirat, 1951.
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sú lakosokat ne bocsássanak maguk közé. A nép anyagi jóléte is emelkedett, létszámban
gyarapodtak, de emellett a lelki élet mûvelésére is erõsen gondot fordítottak. Iskolák épül-
tek 1746–1776 között. Ebben az idõben a gyülekezet lelkészei: Klecsányi János (1755–
1762), Sztankovics Sámuel (1763–1769), Wallaszky Pál (1770–1780), Janek Mátyás (1780–
1790), majd Sexty György (1790–1829). Az õ szolgálati ideje alatt helyezték el a templom
alapkövét 1792. június 6-án, s három év múlva, 1795. november 8-án fel is szentelték.

Meg kell említeni, hogy amilyen szép és impozáns a templom külsõleg, annyira el van
rontva a belsõ felépítése. A templom ugyan hosszanti építésû, mégis középen van az oltár
és felette a szószék, mely pontosan szemben van az orgonával. De a két fungens – lelkész
és kántor – mégsem látja egymást, ami a funkciók végzésénél elég hátrányos. A gyüleke-
zetet pedig csak akkor lehet látni, ha a lelkész elõre hajolva, jobbra-balra forgatja a fejét.

Sexty György után, 1831-tõl már két rendes lelkészi állást tartott fenn a gyülekezet. A
19. század folyamán és a 20. század elején a következõ lelkészek szolgáltak parókusként:
Bende Károly (1829–1844), Csermák János (1831–1871), Horváth Sámuel (1844–1873),
Csermák Kálmán (1873–1903), Zsilinszky Mihály (1873–1881), Gajdács Pál (1882–
1929), Hrdlicska Lajos (1904–1921).

Azonban ahogy gyarapodott az egyház és a hívõk vagyona, szaporodott a lélekszám
és az iskolák száma is, úgy fogyott az egyházszeretet és a hitbuzgóság. Alkottak gyüleke-
zeti szabályrendeletet is, új iskolát is építenek. Mégis katasztrofálisnak mondható a gyü-
lekezet élete. Elõfordult, hogy már heti két gyûlést is tartottak. De mindez csak arra volt jó,
hogy egymás fejéhez vágják a legborzasztóbb „sértéseket és trágárságokat”.

S ha nem volt még elég a gyülekezet belsõ bomlása, akkor segítettek kívülrõl is a nemze-
tiségi hovatartozás kérdésével, amikor a közgyûlés kimondta, hogy a 10 egyházi iskolá-
ból 9-ben tót s csak egy iskolában lehet magyar a tanítás nyelve. Ebben pedig élenjáró volt
az evangélikus lelkész, aki az I. világháború utolsó évében, a megszálló román hatalom-
nál a szlovák nemzetiségek számára Tótkomlós központtal autonómiát akart
biztosítani.

Millenniumtól millenniumig (1896–2000)**
A népi bölcsesség azt tartja, hogy a völgybõl csak fölfelé lehet haladni. A tótkomlósi gyü-
lekezet is elérkezett a „völgy” legmélyére. Innen már csak felfelé lehet haladni – Isten se-
gítségével! Így történt ez a háború befejezése után, hiszen a szûkösebb és emberáldozato-
kat is követelõ idõszakot követõen a gyülekezeti tagok is rátaláltak igazi Urukra. Már nem
az öngyarapodás volt az elsõ, hanem az Isten ügye.

Ezért a háborúban elvitt harangok helyébe három új harangot rendelnek, melyeket
1923-ban szentelnek fel. Új lelkészek kerülnek a gyülekezet élére. Jeszenszky János 1923-
tól, Zeman Mihály 1931-tõl szolgált a gyülekezetben, mindketten 1953-ig. 1924-ben meg-
alakul a gyülekezeti leányegylet, mely egy évtizedig mûködik. De azért szûnik meg
csupán, mert helyében megalakul a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE). Templomot reno-
válnak, Sopronból teológusokat fogadnak szolgálatra. Megindul a szórványok gondo-
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zása is Gyulamezõn, Nagykopáncson. 1941-ben Angster József és Társa új regisztereket
épít a meglévõ orgonába, és ezzel újjáalakítja.

A hegyre is csak egy darabig lehet fölfelé menni. Utána már lefelé következik. A tótkom-
lósiak életében is ez következett be a II. világháború alatt és után. A vallástanító lelkész
politikailag túlságosan exponálja magát. „Terrorizálta az egyház híveit, és az úgyneve-
zett megújulás pártjába kényszerítette õket.”

De jött rosszabb is. 1945-ben Zeman Mihály lelkészt börtönbe vetették, mert egy
tótkomlósi tanú valótlan vallomása miatt lázítással vádolták és 8 hónapi börtönre ítélték.
Az ún. Luther-házat is le kellett bontani, mert egy bombatalálat miatt életveszélyessé vált.

1947-ben jött a következõ nagy csapás, amikor a csehszlovák és a magyar állam között
kötött népcsereszerzõdés alapján a település lakosságának csaknem az egyharmadát el-
veszítette, mert kitelepítettek 3400 lelket. Nagykopáncson pedig szinte egyetlen evangé-
likus sem maradt.

Azért mégis megindult valami a gyülekezet életében, hiszen Ordass Lajos püspök lá-
togatása alkalmával mindent rendben talált és buzdított egy új Luther-ház felépítésére,
melyre 15 ezer forint segélyt utalt ki. Új harangot (500 kg-os) is öntet a gyülekezet.

Azonban 1948 örökké emlékezetes marad nemcsak Tótkomlós, de az egész magyaror-
szági egyház életében. Tótkomlóson 10 egyházi iskolát államosítanak. A tanítókat nem
engedik templomba járni, ezért elveszíti a gyülekezet a kántorait is. Pedig a reformáció
egyik legnagyobb vívmánya az iskolák alapítása volt. Az evangélikusok méltán lehettek
büszkék iskoláikra, hiszen nem véletlen az, hogy az országban – számarányunkhoz
mérten – nekünk volt a legtöbb iskolánk, s nekünk volt a legkevesebb analfabétánk. De
most már se iskola, se tanítók, se tanítói lakások, se tanítói földek, se kántorok.

Ennek ellenére Isten adott új felügyelõt és másodfelügyelõt, akik kitartó hittel, hûség-
gel, lelkesen végezték munkájukat. Így azután 1949-ben házról házra végigkérdeztek
mindenkit: kíván-e az egyháznak tagja lenni és az egyház terheihez hozzájárulni? S a kb.
7000 lelket számláló gyülekezetbõl csak 153 ember akadt, aki nem tartott igényt az egyhá-
zi szolgálatra.

A „dominósor” azonban dõlt tovább, amikor a gyülekezet tulajdonában lévõ lelkész-
javadalmi földeket is fel kellett ajánlani az államnak. Igaz, kapott érte pénzt az egyház,
egyszer! S kit érdekelt, hogy a lelkészek, akiknek ez volt javadalmuk többségét kitevõ rész,
ezután hogyan fognak megélni?! De megéltek, még ha szûkösen is. Bár egyházi berkek-
ben Tótkomlós mindig „zsíros” helynek számított. Hogy néha kissé „avas” volt ez a zsír,
azt legfeljebb az itt szolgáló lelkészek érezhették.

A továbbiakban (1950–2000) kizárólag azokra a jegyzõkönyvekre vagyok utalva, ame-
lyek közgyûléseken, képviselõ-testületi üléseken és presbiteri üléseken készültek. Így mi-
közben több veszteség is éri a rendszerváltással a gyülekezetet, 1950-ben mégis tudnak
tartani evangélizációt két nyelven: magyarul és szlovákul. De a Nõegylet feloszlik. 1951-
ben engedélyt kapnak arra, hogy alkalmazzanak vallástanító lelkészt, de az állam erre
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pénzt nem biztosít. Mint ahogy megszûnik a templomtoronyban a tûzõrség is, mert a ta-
nács nem ad fûtésre pénzt. Pedig ez az egész község érdeke lett volna.

1952 derekán kettéosztják a békési egyházmegyét. Tótkomlós a kelet-békési
egyházmegyéhez tartozik. Ugyanakkor a gyülekezet a háború óta nem tudta felújítani a
Luther-házat, s a tanács felszólítja õket a romok eltakarítására.

1953 újabb nagy fordulópont a gyülekezet életében. A két – már a háború elõtt itt szolgá-
ló – lelkész (Zeman Mihály és Jeszenszky János) nyugdíjba megy. A két új lelkész Kop-
pány János és Zsemberovszky János súlyos anyagi gondokkal veszi át a mindennapokat.
Hiszen még egy év és 1954-ben 160 éves a templom. Az anyagi gondok ellenére mégis si-
kerül a templom tatarozása és az orgona villamosítása.

1965. január 2.–március 6. Történelmi idõszak a 20. század Európájában. Száj- és kö-
römfájás járványa miatt nem tarthattak istentiszteletet az említett idõszakban. De még-
sem ez volt a gyülekezet fokozatos fogyásának legfõbb oka. A lelkészek megtettek,
amennyit tehettek. Itt komoly harc folyt állam és egyház között az egyházi épületekért, de
a 10 evangélikus iskolából egy sem maradt a gyülekezetnek. A tanítói lakást sem enged-
ték át kántorlakásnak. Szinte minden évben elõforduló probléma, hogy a hitoktatási be-
íratásról „elfelejtenek” szólni a szülõknek (70% nem tudott róla!).

1972-ben újabb váltás következik: Tótkomlós átkerül a kelet-békési egyházmegyébõl
a nyugat-békési egyházmegyébe. Ez azonban egyáltalán nem változtat Tótkomlóson az
állam és egyház áldatlan viszonyán. A tény kedvéért azonban tudni kell, hogy Tótkom-
lósnak nem csak tisztességes neve volt, hanem – sokan még ma is – csak a gúnynevén em-
legették és emlegetik: a „kis Moszkva”! Ennek megfelelõen alakult a gyülekezetben is az
élet. S ami a legmegdöbbentõbb: a temetés is! Egy év alatt a város összes temetésébõl
legfeljebb 40% valamilyen felekezetû egyházi temetés. A többi polgári megmozdulás. Ez
nem az 50-es évek adata, hanem az utolsó 4-5 év kimutatása. Elképzelhetõ, hogy mi
lehetett itt, ha a „fordulat” után ilyen az eredmény!

De lépjünk csak vissza kissé az idõben. 1978 végén Zsemberovszky János nyugalomba
vonul, s a kétlelkészes gyülekezettõl kisajátítják az egyik lelkészlakást. Az egyetlen pa-
rókus lelkész csak egy lelkészi munkatársat kap segítségül. 1983 végén pedig a második
lelkész, Koppány János is nyugdíjba vonul. A következõ évben Gyekiczky János tölti be a
helyét.

Innentõl kezdve megint új szakaszt írhat a tótkomlósi gyülekezet. Nagy változások
indulnak, melyrõl addig nem is álmodtak. Új parókia építését határozzák el. Még ebben
az évben megtörtént az 1980-ban megrepedt nagyharang újraöntése, felszentelése, a ha-
rangok villamosítása és az új parókia alapkõletétele. Bevezetik a gázt a régi parókiába,
amely most már gyülekezeti teremmé lép elõ.

1985-ben elkerül a lelkészi munkatárs, a lelkész egyedül marad. Majd következnek
2000-ig sûrû egymásutánban a segédlelkészek. Még ebben az évben megtörténik a temp-
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lom szigetelése és elkészül az új parókia. De a templom a földrengés következtében meg-
reped és a boltíveket betonkoszorúkkal kell rögzíteni 1987-ben.

Ekkor készül egy újabb felmérés a gyülekezetrõl, amelybõl megtudhatjuk, hogy 60 év
feletti ugyan 880 lélek, de 60 év alatti már csak 323 lélek! Közben azért mégis halad elõre az
élet, mert az új segédlelkésznek szolgálati lakás céljára vásárolnak egy 4 szobás panelhá-
zi lakást.

Minderre azonban nagy szükség van, mivel Tótkomlóshoz csatolják szolgálati terü-
letként Ambrózfalva, Pitvaros, Csanádalberti, Mezõhegyes és Battonya gyülekezeteit is.
2000 óta újra van lelkész az Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros társult egyházközség-
ben, az ottani lelkész gondozza Battonyát is. Mezõhegyest azonban változatlanul Tót-
komlós gondozza.

1989! Nemcsak Tótkomlós, de egész egyházunk és egész államunk számára nagy for-
dulat. Majd elkezdõdnek a visszaigénylések. Tótkomlósnak 10 evangélikus iskolája
volt. Végre fellélegezhet a gyülekezet. 1991. november 8-án a város polgármestere átadja
az Aradi u.-i épület kulcsát és 1993-ban már mûködik az evangélikus egyházi óvoda 69
gyermekkel. Még ugyanebben az évben visszakap a gyülekezet két épületet, melybõl az
egyik bölcsõde volt (sajnos ma a város szégyenfoltja!), a másik pedig iskolaként üzemelt,
s a gyülekezet tervei között szerepelt egy ifjúsági központ létrehozása. Jelenleg vagy üre-
sen áll, vagy rövid idõszakra rászorulóknak kiadjuk. Mint ahogy a segédlelkészi
szolgálati lakás is állandó bérlõnél van.

Ami azonban nagy lépés volt a tótkomlósiak (és nemcsak a gyülekezet!) számára, hogy
felépült az evangélikus szeretetotthon.

Így tehát – ha nem is lelki értelemben – mégis történt valami Tótkomlóson is 1989 után.
Az 1949-tõl elõbb vallástanító lelkészként, majd parókusként itt szolgáló Koppány János
ország- és világhírû Tranoscius-gyûjteményt hozott össze és néprajzi gyûjtése folytán lét-
rejött a Szlovák Néprajzi Múzeum, mely az önkormányzat irányítása alatt mûködik. Be-
indult a gyülekezeti és az iskolai hitoktatás. Sõt, egyházi óvodánkban is folyik hitoktatás.
Összesen 870 óvodást és iskolást részesítünk valamilyen formában hitoktatásban. Azu-
tán megépült egy 50 fõt befogadó szeretetotthon – még az emeleti rész nem készült el. Az
idei évben pedig 19 konfirmandus járulhatott elõször az oltár elé az úrvacsora szentségé-
ért. Tehát elindult valami, csak nagyon lassú a folyamat. De Istenben van bizodalmunk!

Gyekiczky János 1999 végén történt nyugdíjba menetele után 2000-ben Balogh And-
rás és Baloghné Szemerei Mária került helyettes lelkészként Tótkomlósra, 2001 óta pedig
megválasztott lelkészként szolgálnak ott.

JÖVÕ – ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL

A múltból, a történelembõl a tótkomlósi gyülekezet leginkább az alapítóktól meríthet erõt.
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Az õ hitük, elszántságuk, Isten iránti hûségük lehet a maiak számára tanulságos. Hiszen
õk tudtak újat kezdeni a semmibõl, mert Istenre bízták az életüket.

Õk azonban mégiscsak emberek voltak, akiknek munkája sokszor „egy tollvonással”
megsemmisült. A hitet pedig nem tudja átörökíteni a legszebb tradíció sem. Ezért a mai
gyülekezetnek – melynek létszáma még bizonytalan, de a választói névjegyzékben csak
563, Mezõhegyesen pedig 21 fõ szerepel (ennyi maradt a régi 6-7 ezres gyülekezetbõl!) –
nem marad más erõforrása, támasza, mint az Isten. Erre a helyzetre szokás azt mondani,
hogy nincs más választásuk, ha élni akarnak. Ne emberekben, ne is szervezetekben bíz-
zanak, hanem egyedül Istenben. Hozzá kiáltsanak, s akkor õ megmenti õket!

Elképzelések, tervek élnek a gyülekezeti tagok, elsõsorban néhány presbiter gondola-
taiban. De mindig megtorpannak, amikor eljön a cselekvés ideje. Nem is csoda, hiszen az
utolsó évtizedekben így nevelõdtek: ötletünk van, és ezt majd valaki megvalósítja helyet-
tünk. Elszoktak attól, hogy valamit önállóan – persze felügyelet mellett – véghez vigyenek.
A legnagyobb baj gondolkodásukban, hogy még mindig a nagygyülekezeti struktúrá-
ban élnek: Bezzeg a mi idõnkben... Pedig már régen nem nagygyülekezet!

Munka pedig bõven lenne: egy 57 méter magas mûemlék templom renoválása kívülrõl,
belülrõl. Benne egy szintén mûemlék orgona teljes felújítása, mert különben lassan az is-
tentiszteleteket sem lehet rajta kísérni, nemhogy hangversenyt adni. A harmadik nagy
gond pedig a szintén mûemlék gyülekezeti ház renoválása, melynél ismételten a külsõ-
belsõ értendõ. Ezek olyan hatalmas pénzek, melyek elõteremtésében elsõsorban evangé-
likus egyházunkra, pályázatokra és legkisebb harmadában a gyülekezet adományaira
építhetünk (563 ember nem fog soha 100 milliót összeadni).

Miközben nagyon örülünk új épületeinknek, mint az óvodánknak és a szeretetottho-
nunknak, közben azt is meg kell látnunk, hogy a szép épületeken bõven akad kisebb-na-
gyobb javítanivaló, melyekre sokkal nehezebb megfelelõ embert találni, mint egy új épület
megépítésére. Pedig ez is sürgõs feladat.

A két evangélikus temetõ, melyek hatalmas kiterjedésûek, EU-szintre emelése ugyan-
csak hatalmas összeget igényelne, hiszen még térkép sem készült egyikrõl sem, kerítés
sincs, csak részben, vízhálózat kiépítése, utak megépítése és a meglevõk felújítása hatal-
mas munkát és sok pénzt emészt fel.

A toronyóra már évek óta nem mûködik, s ez az egész város számára hiányosságot
jelent. A szerkezete ott van a helyén, de alapos felújításra szorul, amihez ismét csak sok
pénz kell.

Sajnos, a teljes gyülekezet – beleértve az óvodát, a gazdaságot, a szeretetotthont – pénz-
kezelési és pénzügyi dolgai igazi felújításra szorulnak, hogy rendet lehessen tartani, és
végre egységnek lehessen mondani a Tótkomlósi Evangélikus Gyülekezetet. Különben
ember el nem igazodik a pénzügyi manõvereken és útvesztõkön.

Ami azonban mindennek az alapja: a hitélet felrázása szükséges a gyülekezeten belül.
Jelenleg sok eltorzulás tapasztalható a vallásos élet területén, melyet azzal próbálnak
magyarázni, hogy ez volt a hagyomány. A hagyomány szép dolog. De ezek közül igen sok
szöges ellentétben áll az evangélikus egyház tanításával.

Ezért fontos számunkra a gyermekek és ifjúság tanítása, mert – ha hosszú távon is, de
– talán egyszer helyrebillen a hitélet ebben a gyülekezetben is. Akkor lehet növekedés lét-
számban is, adakozásban is.

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
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Az egyházmegye története és mai helyzete

A mai Budapest területén a török hódoltság után az elsõ szervezett evangélikus gyüleke-
zet Cinkotán alakult meg, miután 1699-ben a Felvidékrõl szlovák evangélikusok teleped-
tek le ott. Az akkor egymás után alakuló többi Pest megyei egyházközséggel együtt 1727-
ig Cinkota is a nógrádi esperességhez tartozott. Ekkor a Pest megyei egyházak a békésiek-
kel együtt kiváltak abból, s létrehozták a pesti esperességet. Pesten és Budán csak a
türelmi rendelet megjelenése után kezdõdhetett a gyülekezeti élet. 1787-ben megalakult
a Pesti Evangélikus Egyház. 1791-ben a zsinat a pesti esperességet kettéosztotta békési és
pesti egyházmegyére. A 19. században vált lehetségessé további gyülekezetek megalaku-
lása és a templomok építése. A pesti egyházból, melyben a német anyanyelvûek voltak
többségben, a harmincas években többé-kevésbé önállósodott a magyar és a szlovák nyel-
vû egyház, saját lelkészt választottak. Ez a három egyház azután a kerület engedélyével
1843-ban önálló esperességgé lett. Így ez a pestvárosi egyházmegye, melyet késõbb buda-
pesti egyházmegyének neveztek, tekinthetõ a mostani pesti egyházmegye elõdjének.
Ehhez csatlakozott 1844-ben a budai egyház, majd 1847-ben a váci.

A gyülekezetek szervezése és templomok építése Pesten és Budán a 20. században is
folytatódott. A budapesti egyházmegyéhez csatlakozott a század elején alakuló kispesti
gyülekezet. A pesti magyar egyházon belül pedig lelkészi körök alakultak: a Deák téri mel-
lett elõbb a fasori, majd a kõbányai, a második világháború elõtt a fasoriból kivált az an-
gyalföldi és zuglói, a világháború után pedig a Deák téribõl a ferencvárosi és józsefvárosi.
Ekkor szûnt meg a pesti német egyház.

Mivel a Budapest közvetlen környezetében megalakult új gyülekezetek, mint például
Budafok, Csepel, Csillaghegy-Szentendre, Dunaharaszti, Kispest, Pestújhely,
Pestszentlõrinc és Pestszenterzsébet a budapesti egyházmegyéhez csatlakoztak, az idõ-
közben a budai oldalon létrejött két új egyházközséggel, Budapest-Kelenfölddel és Óbu-
dával együtt a negyvenes évek végén az egyházmegyéhez 14 egyházközség tartozott.

1950-ben az addigi peremkerületeket új kerületekként a fõvároshoz csatolták. Így a
Pest megyei egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek egy része is Budapest területén fe-
küdt. 1952-ben az új egyházi struktúra kialakítása során a budai gyülekezetek különvál-
tak, s önálló budai egyházmegyét képeztek. A pesti oldal belsõ kerületein mûködõ Pesti
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Evangélikus Egyházközségbõl, a Budapest-Rákóczi úti (szlovák anyanyelvû) egyház-
községbõl és az új kerületekben mûködõ egyházközségekbõl (Cinkota, Kispest, Pesterzsé-
bet, Pestszentlõrinc, Pestújhely, Rákoscsaba-Pécel, Rákoskeresztúr, Rákospalota, Rákos-
szentmihály és Újpest) alakult az új pesti egyházmegye, mely a déli egyházkerület része
lett.

A Pesti Evangélikus Egyházat alkotó 7 gyülekezet 1953-ban, illetve 1957-ben önálló-
sult. Jelenleg egyházmegyénk a déli egyházkerülethez tartozik, és 17 gyülekezet alkotja.
Becslésszerû adataink szerint 20–25 ezer evangélikus hívünk van nyilvántartva, ám a
legutóbbi népszámlálás adatai módosíthatják ezt a számot, felfelé is, de lefelé is. Valószí-
nûleg a vidékrõl a fõvárosba költözõk között sok, általunk nem ismert evangélikus lap-
pang.

Egyházmegyénk területén mûködik hittudományi egyetemünk, 2 gimnáziumunk, 2
diákotthonunk, 2 szeretetotthonunk, 1 óvoda, az Evangélikus Országos Múzeum, a Le-
véltár és a Könyvtár, a Zsinati Iroda, a MEVISZ, a Külmissziói Egyesület, valamint az Or-
szágos Egyházi Iroda és annak osztályai, munkaágai. Ugyancsak egyházmegyénk terü-
letén mûködik a déli egyházkerület püspöki hivatala is.

A gyülekezetekben általában rendezetten folyik a munka. Gondként szeretném meg-
említeni a szlovák ajkú gyülekezet teljes elnéptelenedését és a ferencvárosi gyülekezet
szanálás nyomán szükségessé váló templom- és gyülekezetiház-építését. Az elõbbinek
a megoldását történelmi és kisebbségpolitikai okai teszik nehézzé. A szlovák nyelvû
szolgálat fenntartása fontos nemzeti érdek, ám a megoldás talán csak egy szomszédos
gyülekezettel való összevonással lehetne lehetséges. A ferencvárosi gyülekezet
kicsinysége és erõtlensége miatt jelenleg képtelen lesz a nagyszabású építkezést
lebonyolítani, ám él az a reménységünk, hogy késõbb a gyülekezet felnõ e feladathoz,
hiszen a városrészben elegendõ evangélikus van, csak meg kell találni õket és beépíteni
egy megújuló gyülekezeti életbe. A közegyház segítsége ebben életbevágó!

Nagy munkák elõtt áll a Deák téri gyülekezet is, templom- és épületfelújítás van folya-
matban, ám reménységünk szerint a külsõ támogatás ezeket lehetõvé teszi. Most adtuk át
rendeltetésének az új cinkotai lelkészlakást, gyülekezeti ház építése is folyik, de a fedezet
biztosítva van. Nagyobb munkálatok lesznek a pesterzsébeti gyülekezetben is, amely
egyúttal a Zákeus Média Centrum központja is, de itt is adottak a feltételek. Megépült a
pestszentlõrinci vendégház, jelentõs közegyházi támogatással. A rákoskeresztúri gyü-
lekezet felújította mind a 4 templomát, kártalanítási összeg révén õk is egyenesben van-
nak.

A lelki élet kérdéseiben olyan gondjaink vannak, amelyek egész egyházunkban, sõt
mindenütt a nagyvilágban idõszerûek. Az elidegenedés és szekularizáció korában el kel-
lene érnünk és megszólítanunk a vallástalanság évtizedei során eltûnt híveinket és a
megmaradók számára is korszerû, és mégis hiteles módon tolmácsolni az evangéliumot.
A lelkészi gárda fiatalodik, ám ez nem minden esetben jelent korszerûséget és hitelessé-
get! A gyülekezetek gyakran igen nehezen találják meg a megfelelõ és hitben elkötelezett
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lelkészt. Sok olyan példa is van, amikor ez mégis sikerül és a gyülekezeti élet jó irányban
fejlõdik és erõsödik. Nagy gondot kell fordítanunk napjainkban a családlátogatásra
(„függõleges szórvány”!), a hitoktatásra, a konfirmációi oktatásra, a személyes
lelkigondozásra, nem lelkészi munkatársak bevonására, a belsõ missziói munka
folytatására.

Az ökumenikus kapcsolatok sokszor akadozó folyamatát is segítenünk kell a magunk
részérõl, akkor is, ha itt-ott ez megnehezedik.

Az egymással való testvéri kapcsolat (LMK, szószékcsere, egymás kisegítése, címek
átjelentése) nagyon fontos. Hálát adunk Istennek azért, hogy egyházmegyénkben botrá-
nyok, kirívó szeretetlenségek nem voltak az elmúlt idõben és nincsenek a jelenben sem.

Több gyülekezetünknek és egyházmegyénknek is vannak testvérgyülekezeti, testvér-
egyházmegyei kapcsolatai. Ezek mind lelki, mind anyagi tekintetben sokat jelenthetnek
oda-vissza módon.

Vannak eddig még megoldatlan feladataink: lakótelepek evangélikusainak felfedezé-
se (Újpalota, Káposztásmegyer, József Attila lakótelep stb.), az iskolai hitoktatás erõsítése,
kórházlátogatás, újszerû alkalmak szervezése, bibliaóráink és istentiszteleti alkalmaink
frissítése, önképzés erõsítése – de hisszük, hogy Isten ad elég erõt és bölcsességet, hogy ne
riadjunk vissza a feladatok láttán, és ne fáradjunk el annyira, hogy megelégedjünk a ke-
vesebbel. A lelkészi állások betöltése megoldott, összevonási gondolat csak a már említett
szlovák ajkú gyülekezettel kapcsolatban van. Szeretnénk kerületünk egységét és jó szel-
lemét erõsíteni.

Szirmai Zoltán
esperes

Szirmai Zoltán beköszöntõ beszéde az esperesiktatáson*

Fõtisztelendõ Püspök Úr, Tisztelt Egyházmegyei Közgyûlés!

Mindenekelõtt szeretném megköszönni a gyülekezetek bizalmát, amellyel esperesi szol-
gálatom folytatására engem méltónak ítéltek. Igyekszem új felügyelõ társammal ennek a
bizalomnak megfelelni, amíg Isten erõt ad a szolgálat betöltésére.

Amikor azon gondolkodtam, hogy mire lenne legnagyobb szükségünk – egyházme-
gyénk lelkészeinek, tisztségviselõinek és gyülekezeteinek –, akkor egy ige került figyel-
mem elõterébe, többször, visszatérõen.

Mielõtt azonban idézném ezt az igét, engedjék meg, hogy felidézzem az elmúlt napok
egy sporteseményét: a futball Európa-bajnokság egyik mérkõzésén az egyik esélyesnek
tartott csapat összeomlott. Az esélytelennek hitt ellenfél már három góllal vezetett, a csa-
pat egyik játékosát ezek után kiállították. A hátralévõ fél órában mindenki arra gondolt,

* Elhangzott a fasori templomban, 2000. június 26-án.
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hogy ez a csapat súlyos vereséget szenved, feladja a további erõfeszítéseit. A játékosok
azonban egymásra néztek, és – szinte önkívületi állapotban elkezdtek úgy játszani,
ahogy addig képtelenek voltak. Hét perc alatt, megfogyatkozott létszámmal kiegyenlítet-
ték a háromgólos hátrányt, legyõzték önmagukat. A mérkõzés végén a két csapat edzõje
– egy egészen fiatal és egy idõs mester – összeölelkezett, mindkettõ büszke volt csapatá-
ra… Tanulságos képek voltak ezek. „Csodát” emlegettek.

Ezért tehát a lankadt kezeket és a roskadt térdeket erõsítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok,
hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. (Zsid 12,12–13) Ez volt az az ige,
amely gondolataimba vissza-visszatért.

Mai közgyûlésünket megelõzõen az egyházmegyei tisztségekre javasolt jelöltek kö-
zül sokan azt válaszolták a jelölõbizottság kérdésére: köszönik a bizalmat, de nem vál-
lalnak tisztséget, ki ezért, ki azért.

A közelmúlt zsinati csatározásai, a strukturális változások, talán még a korai nyár hõ-
hullámai is befolyásolták ezeket a döntéseket. Mintha még a gyülekezeti munkában is
érezhetõ lenne egyfajta „lankadás” és „roskadozás”. Pedig tudnunk kell: amíg Isten ad
erõt és ad feladatokat, addig mozgósítanunk kellene minden energiánkat, hiszen az egy-
ház élõ organizmus, az ige ma is élõ és ható, a felnövekvõ új nemzedék csakúgy, mint az
idõsebbek várják Isten fiainak megjelenését, hitébresztõ és hitet mélyítõ közvetítõ szolgá-
latát.

Visszatérve a bevezetõben említett sportképre: aki „alibifutballt” játszik, rutinját vagy
korábbi érdemeit, megbecsült nevét felhasználva, az vereségre van ítélve.

Össze kellene néznünk, ahogyan az említett csapat játékosai tették, és Isten segítségét
kérve, egymást is támogatva új lendülettel vetni magunkat a munkába.

Kétségtelen tény az, hogy napjainkban felgyorsult az élet, a tudomány, a technika, a
kommunikáció területein, és az egyházi életben is új formákat kell keresnünk az evangé-
lium továbbadására. A hagyományos istentiszteleti formák bõvítése, alternatív liturgi-
ai lehetõségek kialakítása folyamatban van. Ám az igehirdetés központi szerepét és tar-
talmi igényeit semmi nem gyengítheti. Az istentiszteleti gyülekezet közösségi érzését le-
hetne erõsíteni egymásra figyeléssel, az új látogatók megszólításával, istentisztelet utáni
kávézással egybekötött beszélgetéssel (ahol erre mód van).

Mind több olyan gyülekezeti alkalmat kellene szerveznünk, ahol fórumszerû beszél-
getésekre, kérdések feltételére is mód nyílik. Ilyen alkalmakon jól fel lehet használni a nem
lelkészi gyülekezeti tagok tudását egyes szakterületeken és hitét, a lelkész a moderátor
szerepét vállalhatja, szerényen és tapintattal. Fontos az egyes korosztályok számára kü-
lön tartott alkalmak sora: konfirmált fiatalok, felnõttebb fiatalok, középnemzedék, idõ-
sebbek. Vannak speciális korosztályi életkérdések, amelyeket a Biblia és a keresztyén ta-
nítás szemszögébõl érdemes megbeszélni.

Tapasztalatom szerint Budapesten csökken a családlátogatások, a személyes lelki-
gondozás és a családgondozások száma. Ez az egyik legnehezebb és legidõigényesebb
szolgálat, ám különösen nagyvárosokban nélkülözhetetlen. Nem várhatjuk, hogy a mai

PESTI EGYHÁZMEGYE



229

életritmusban élõ emberek hívó szó nélkül jöjjenek a templomba és kapcsolódjanak be a
gyülekezet életébe. Jelet kell adnunk, hogy számítunk rájuk, hogy lelki táplálék nélkül sze-
gényebb az élet. Különösen azok felkeresése lenne fontos, akik egyszer már valamilyen
kázus kapcsán megjelentek a templomban. A konfirmandusok és családjaik meggyöke-
reztetése évrõl évre kiemelt feladat! Ehhez persze jó ifjúsági alkalmak, kirándulások, eset-
leg táborozások, csendesnapok kellenek, rendszeres ifjúsági istentisztelet.

A lelkészek számára a havonkénti LMK-ülések jelenthetnek lelki erõsödésre és talál-
kozásra való alkalmat. Kár, hogy többen egyáltalán nem, vagy csak alkalmilag, egy-két
órára jönnek el. A kötelezõ vagy ajánlott témák megbeszélése mellett ebben a munkában
is több szabad eszmecserére és egymás gondjaiban, örömeiben való részesedésre lenne
szükség. Közel vagyunk egymáshoz, mégis keveset tudunk egymásról. A
lelkészcsaládok találkozója idén elhalasztódott, de ezt sem szabad elhagynunk.

Ebben az esztendõben és a jövõ évben több gyülekezetünkben lesz õrségváltás. Az új,
fiatal lelkészek beilleszkedésére nagy figyelmet kell fordítanunk szeretettel, barátsággal,
õszinte várakozással. A régieket, a nyugdíjasokat pedig nyugdíjba vonulásuk után is
kollégáinknak, szolgatársainknak tartanunk, tanácsaikat és segítõ szolgálataikat
igénybe vennünk.

Az országos lelkészkonferenciákra jó lenne, ha legalább minden harmadik évben
minden lelkész eljutna önként és örömmel. Hittudományi Egyetemünk minden évben
rendez posztgraduális tanfolyamot és sok egyéb konferenciát (legutóbb éppen a lelkészi
szolgálatról). Ezeken is erõsítenünk kellene a pesti lelkészek részvételi arányát. A Teoló-
giai Irodalmi Egyesület gyülekezetpedagógiai füzetek folyamatos kiadását kezdte meg.
Eddig a Civil kontroll vagy társszolgálat címmel a felügyelõk és gyülekezeti munkatársak
szolgálatáról, legutóbb a Mérlegen a lelkész címmel a lelkészi szolgálatról jelent meg egy-
egy tanulságos, sokszínû füzet. Elõkészületben van egy konfirmációról szóló és a Szent és
profán címû tanulmányfüzet. Munkatársként és olvasóként egyaránt érdemes ebben
részt vennünk. A Luther Szövetség teológiai kiadványai is hézagpótló segédanyagokat
jelenthetnek munkánkban.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a gyülekezeti és az ökumenikus jellegû igehirde-
tés-sorozatokra is. Mulasztást követ el az, aki a nagyhéten, reformáció hetében és az egye-
temes imahéten nem próbálja megmozgatni a gyülekezetét. Az evangélizációs alkalmak-
ra, az országos evangélizáció napjára is nagyobb energiát kellene minden egyes gyüleke-
zetben fordítani, szervezni, hívogatni, részt venni. A minden évben, általában június
végén, július elején rendezett piliscsabai családi konferencián, melyet a pesti és a budai
egyházmegye szervez, mindig telt ház van, de a résztvevõk többsége nem ebbõl a két egy-
házmegyébõl érkezik.

„… a lankadt kezeket és a roskadt térdeket erõsítsétek meg, … a sánta meg ne botoljon,
hanem inkább meggyógyuljon” – hallottuk igénkben. Lelkészek, tisztségviselõk, gyüle-
kezeti tagok egyaránt magunkra vehetjük ezt a biztatást és felülrõl jövõ tanácsot. Egyhá-
zunknak, gyülekezeteinknek élnie és gyarapodnia kell, mert Isten azt akarja, hogy moz-
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gósítsuk minden erõnket, hogy ne vehessen erõt rajtunk a megfáradás és beletörõdés, a te-
hetetlenség és hitetlenség lelkülete. „Csoda” kell, hogy legyen.

Szükségünk van egymásra, bírálatokra és tanácsokra, új gondolatokra és javaslatokra.
Esperesnek és felügyelõnek a lelkészek és a felügyelõk, a presbitériumok és gyülekezeti
tagok együttgondolkodó felelõsségérzetére és viszont.

Ezt kérjük a szolgálat egy újabb szakaszának kezdetén, és ezt ajánljuk fel a magunk
képessége és Istentõl kapott ajándékai mértéke szerint. Mert Istennek sokféle ajándéka
van, amit kinek-kinek az õ bölcsessége és irgalma alapján ad.

Ilyen lelkülettel lehetünk Magyarországi Evangélikus Egyházunknak, városunknak
és hazánknak eleven, terheket is elhordozni tudó, örömöket, hitbeli és erkölcsi értékeket
továbbadni tudó részei, tizenhét gyülekezeti közösségbõl álló egyházmegyei közösség.

Szeretném megköszönni eddigi munkatársaimnak megtapasztalt szeretetét és barát-
ságát:

Elsõsorban Pintér Gyõzõ felügyelõ úrnak, aki 10 éven át volt egyházmegyénk felügye-
lõje, hitben, együtt hordozott felelõsségben, a békesség keresésében való áldozatos szol-
gálatát. Akár lelki, akár adminisztratív, akár építészeti kérdésekben mindig teljes oda-
adással cselekedett. Az egyházmegye gyülekezeteinek többségi véleményét akkor is ma-
gáévá tette, amikor neki talán eltérõ véleménye volt. Szeretnénk õt – hiszem, hogy ezt
valamenynyi gyülekezet nevében is mondhatom – ezután is igénybe venni és csendes,
hûséges munkájára számítani.

Köszönöm Gyõri János Sámuel espereshelyettes testvérem szolgálatát, együttgondol-
kodó bölcsességét, a média és kommunikáció sokszínû mûfajában szerzett tapasztalata-
inak és munkájának megosztását.

Köszönöm Kertész Géza lelkésztestvéremnek és Horváth Miklós nem lelkészi jegyzõ
úrnak fáradságos, nem látványos, de fontos munkáját.

Köszönöm Kósa László lelkész úrnak a Számvevõszék vezetõjeként végzett munká-
ját, minden hibát észrevevõ és javítani akaró kedves dohogását. Ugyancsak köszönöm a
Számvevõszék tagjainak segítségét.

Köszönöm egyházmegyénk presbitereinek és a munkaági felelõsöknek mindig konst-
ruktív, megértésre és megfontolásra törekvõ, felelõs munkáját.

Végül, de nem utolsósorban köszönöm családomnak és a fasori gyülekezetnek, hogy
eddigi szolgálatomban segítettek és elhordoztak.

Esperesi szolgálatom újabb szakaszához kérem egyházunk vezetõségének és a gyü-
lekezeteknek további segítségét, imádságait, hogy lankadás és roskadozás helyett az erõ-
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nek, szeretetnek és józanságnak lelkével szolgálhassuk Egyházunkat és Megváltó
Urunkat.

Szirmai Zoltán

Dr. Kéry Lajos beköszöntõ beszéde a felügyelõiktatáson*

Fõtisztelendõ Püspök Úr! Tisztelt Egyházmegyei Közgyûlés! Testvéreim az Úrban!

Itt és most, e megszentelt helyen, elsõ gondolatom és szavam a háláé; a háláé, ami elvá-
laszthatatlan az örömtõl. Hála a mindenható nagy Isten gondviselõ jóságáért, hogy
mindeddig megtartott és számtalan jókkal elárasztott.

Hála szüleimnek és családom elkötelezett keresztény életet élõ tagjainak, hogy ebben
a hitben és szellemben neveltek, tanítottak és elém élték példás életüket. Õk már elõre men-
tek a minden földi halandók útján, de hiszem és érzem, hogy lélekben, szellemükben itt
vannak közöttünk, szeretett fasori templomukban és örvendenek.

Köszönetet mondok mindazoknak, akik az egyházmegyei felügyelõi tisztségre meg-
választottak. Nyitott szívvel és lélekkel, õszinte szeretettel fordulok minden testvérem-
hez, hogy összefogva és együtt munkálkodva, ki-ki a maga talentumával gazdagítsa,
erõsítse a jövõben is egyházmegyénk életét.

Megköszönöm Szirmai Zoltán esperes úrnak és Pintér Gyõzõ felügyelõ úrnak, hogy
az egyházmegyei vezetésben szerzett tapasztalataikat megosztották velem, így a fel-
ügyelõváltás zökkenõmentesen megy végbe. E tisztséget szolgálatnak tekintem.

A rövid választási idõszakban nem volt alkalmam, hogy a gyülekezeteknek személye-
sen bemutatkozzam, ezért most ismertetem eddigi életutamat.

1937. december 27-én születtem Budapesten. Családunk, nagyszüleim, száz évvel ez-
elõtt, 1900-ban költöztek fel a Tolna megyei Sárszentlõrincrõl a fõvárosba, hat gyermek-
kel, a nagyszülõkkel és a Városliget környékén telepedtek le. Nagyanyám elmondásából
tudom, hogy nem kis gondot jelentett az iparoscsaládnak a tiszta evangélikus környezet-
bõl való kiszakadás és a nagyvárosi életformába való beilleszkedés. Lelki otthonukat az
akkor szervezõdõ fasori gyülekezetben találták meg és tíz fõvel gyarapították azt. Csalá-
dunk vasárnapról vasárnapra megtöltötte e templom egy padját. Édesapám pénzügyi
szakember volt, állami szolgálatban, aki Kemény Lajos elhívására lett a pesti egyház
presbitere, a Fasor képviseletében. Egyik nagybátyám budafoki presbiter, másik
szentendrei felügyelõ volt.

Kisgyermekkori szomorú élményem, amikor egy nyári vasárnap légiriadó szakította
félbe a fõistentiszteletet, a gyülekezet a gimnázium pincéjébe menekült, ahol hallottuk a
bombák közeli becsapódásának robaját.

* Elhangzott a 2000. június 26-án a fasori templomban.
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A légiriadó után hazafelé menet láttuk, hogy a Városliget fáin véres emberi csonkok
lógtak és több ház romba dõlt. Aznap este családunk elkötelezett, keresztény életet élõ
tagjai lakásunkon jöttek össze hálaadásra megmaradásunkért és vezérigét választottak,
amely 2Tim 2,19 egy részlete: Ismeri az Úr az övéit. Ez az ige halálukig elkísérte õket, vigasz-
talt, erõsített, bátorított az élet terheinek elhordozásában. Mostani készültömben végigol-
vastam az egész igeverset, a belõle sugárzó erõ és igazság szinte megdöbbentett. Enged-
jék meg a testvérek, hogy felolvassam: Pál apostolnak Timóteushoz írt 2. levele 2. rész 19.
versét: Mindazáltal megáll az Istennek erõs fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az
övéit, és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja!

Az elemi iskolát a Rózsák terei Országos Protestáns Árvaházban végeztem mint kül-
sõs, bejáró diák. Kisiskolás korom meghatározó egyházi élményei: Bajcsy- Zsilinszky
Endre temetése; Ordass Lajos püspöki beiktatása, amit a nagybeteg Raffay Sándor vég-
zett, majd Raffay Sándor temetése; Kemény Lajos fasori, Keken András, Zászkaliczky Pál,
Káldy Zoltán Deák téri, Csepregi Béla, Rimár Jenõ angyalföldi evangélizációi, ekkor kap-
tam szüleimtõl az elsõ énekeskönyvet és a Bibliát. Gimnáziumba a Fasorba írattak, de az
õszi iskolakezdéskor derült ki, hogy nem gimnáziumba, hanem az általános iskola V.
osztályába járunk. Egy évet végeztem a Fasorban, a szétszórattatás elõtt. Konfirmációm
itt, e templomban, 1951-ben volt, Kemény Lajos szolgálatával. Az õ áthelyezése, majd
halála után a zuglói gyülekezet tagjai lettünk. Gimnazistaként ott hallgattam Scholz
László mély hitû, világos, kitûnõ stílusú igehirdetéseit, édesapám presbiter volt, részt
vettünk a templomépítésben, az énekkarban. Egyetemi éveim kezdetén nagy hatással
voltak rám Ordass Lajos, Keken András, Kendeh György, Botta István prédikációi. Az
ismételt szétszórattatás után vasárnapról vasárnapra más-más gyülekezetbe
látogattunk. Igaz az ige szava, Mt 26,31: Megverem a pásztort és elszélednek a nyájnak juhai.

A Deák téren Keken András, Újpesten id. Blázy Lajos, Rákospalotán Kökény Elek, Rá-
koskeresztúron Kósa Pál, Kispesten Bonnyai Sándor és egy-egy alkalommal
Nagytarcsán Gyõri János, Hatvanban Scholz László igehirdetéseibõl kaptunk lelki táp-
lálékot.

Orvosegyetemi tanulmányaim befejeztével, 1962-ben a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetem Ortopédiai Klinikájára kerültem, ahol megszakítás nélkül 35 évet dolgoz-
tam, különbözõ beosztásokban. Egy évet a hollandiai Utrecht egyetemén, fél évet London-
ban, a Royal National Orthopaedic Hospitalban voltam tanulmányúton. 1981-ben el-
nyertem az orvostudomány kandidátusa tudományos minõsítést. Jelenleg a Szent Rókus
Kórház ortopéd fõorvosa vagyok.

Édesapám halála után, 1971-ben, Szirmai Zoltán elhívására lettem a fasori gyülekezet
presbitere és az ez évi tisztújításkor másodfelügyelõvé választottak. A Budapesti Evan-
gélikus Gimnázium Volt Növendékei Egyesületének tagja vagyok, a gimnázium tanuló-
inak mozgásszervi vizsgálatát rendszeresen végzem és a gyógytestnevelést patronálom.

Az egyházmegyei felügyelõi tisztre a fasori gyülekezet jelölt. Ilyen irányú munkám ve-
zérigéjének Máté 5,16 versét választottam – Jézus mondja tanítványainak: Úgy fényljék a
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ti világosságtok az emberek elõtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsõítsék a ti mennyei Atyá-
tokat. Krisztus követõinek fényleni, világítani kell e világban. Ez nem sok színt játszó tal-
mi csillogást, alkalomszerû, rapszodikus villogást jelent, hanem az Isten jóságának, sze-
retetének, fényességének állandó tükrözõdését életünkön. A kérdésre, hogy mi, gyakran
peszszimista, reményt vesztett, sötét gondolatokkal terhelt, gyarló emberek, hogyan vál-
hatunk olyanokká, akik fénylenek és világítanak, Urunk adja meg a választ: a jó cselekvé-
se által. Így lehet és kell világítanunk a családban, az egyházban, a társadalomban, min-
denhol az emberek között, mert cselekedetek nélkül a hit halott. Nem életidegen, elvont te-
óriáról van itt szó, hanem a mai ember számára is reális, de ugyanakkor lelkesítõ,
korszerû, gyakorlati életprogramról; mert a jó cselekvése szorongásainkból felszabadít,
sikerélményt ad, az eredmények láttán szûnik a kétkedés, a restség, oszlik a ború, a ho-
mály és Urunk akaratából a pesszimizmust optimizmus váltja fel.

A jót szüntelenül tenni kell, hogy közöttünk ne az adok-kapok elve érvényesüljön, ha-
nem az adok, szívbõl adok elve és a mindenható Isten, a mi mennyei Atyánk, aki titkon
van és titkon néz, reménységen felül megfizet majd nekünk. Ez nem utópia, de élettapasz-
talat; csak észre kell vennünk, hogy a siker nem csupán saját ügyességünk, tehetségünk,
kitûnõ életvezetésünk eredménye, hanem a kegyelmes Isten ajándéka.

A jó cselekedete lelkiekben vigasztalást, a könnyek törlését – ha csak egyet is –; erõsí-
tést, bátorítást a hitben; megbocsátást; személyválogatás nélküli, áradó szeretetet; kö-
nyörgõ, erõs hitû imádságot; a közösség krisztusi szellemben való építését jelenti. Az élet
fizikai, anyagi vonatkozásában a jó cselekvése egyet jelent intézményeink keresztény
szellemben, jó rendben való mûködtetésével; a mindennapi gyülekezeti munkában, a rá-
szorulók – idõsek, betegek, szociálisan hátrányos helyzetûek – nem kampányszerû, de
kiépített rendszerességgel történõ segítésével, gondozásával. Vigyázzunk, hogy körü-
löttünk senki ne kerüljön olyan kilátástalan helyzetbe, mint a bethesdai tónál az a 38 éve
várakozó beteg, aki így szólt Jézushoz: Uram, nincs emberem. (Jn 5,7) Bizony, sokan
kiálthatnának ma itt, Budapesten is így az Úrhoz. Isten óvjon attól, hogy oda jussunk,
ebben az anyagiakat hajszoló, egyre antihumánusabb világban, mint Sántha Károly írja
veretes ének-versében:

Nincs, ki jót tenne csak egy is, nincsen
Elhagytál minket szentséges Isten,
De nem az Isten hagyott el minket,
Mi hagytuk el Õt, jó Istenünket.

Evangélizálni kell, mindennap, életünkkel! Ez nem könnyû út; sok „fénylõ, világító” lel-
kész, presbiter, gyülekezeti tag, öreg és fiatal munkáját igényli, akik nem versengve, nem
széthúzva, nem a beavatottak rideg, kioktató, felsõbbrendû gõgjével, hanem a hit, a re-
mény, a testvéri szeretet komolyságával és derûjével, fáradhatatlanul teszik Urunk aka-
ratát. Amikor a világ látni fogja ezt az életformát, reménységünk szerint templomaink
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megtelnek a mennyei Atyát dicsõítõkkel, bizonyságául annak, hogy Istennek van népe
Pesten is.

Igyekszem minél elõbb tájékozódni az egyházmegyei munkaágak helyzetérõl, hogy
tevékenységükbe bekapcsolódjak. Nagy jelentõségûnek tartom az egyes egyházközsé-
gek külföldi testvérgyülekezeti kapcsolatait, ezek további bõvítése, egyházmegyei szintû
együttmûködések kiépítése is ajánlatos.

Kérem a mindenható Istent, áldja meg munkánkat, egyházmegyénk egész népét, ad-
jon bölcsességet és békességet. Könyörögjünk a Szentlélek megvilágosító, megújító, meg-
tartó erejéért.

Végezetül pedig, az áldott emlékû Kemény Lajossal szólva, adjunk hálát Istenünknek:
Annak, aki mindeneket teremt, fenntart és igazgat, a mi mennyei, jó Atyánknak, legyen
dicséret, dicsõség és magasztalás, nemzedékrõl nemzedékre, örökkön-örökké. Úgy le-
gyen!

Isten a mi oltalmunk és erõsségünk!
Dr. Kéry Lajos
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Tel./Fax: (1) 322 2806

Testvér egyházmegye: brassói egyházmegye és rügheimi egyházmegye
(Bajorország)

1. Budapest-Angyalföldi Evangélikus
Egyházközség

 AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Gyülekezetünk és templomunk történetét az itt szolgált parókus lelkészek nevével sze-
retném bemutatni.

Gyülekezetünk elsõ lelkésze id. Rimár Jenõ (1919–1953).
A fasori lelkészi körtõl kapta hitoktatói megbízatását 1919-ben. Feladatul kapta az

angyalföldi evangélikusok összegyûjtését. Istentiszteleteket iskolákban (Váci út, Üteg u.)
tartottak. Mint hitoktatónak elsõsorban a gyermekeket sikerült összegyûjtenie.

Késõbb, éppen a gyermekek révén jöttek a felnõttek is. (Ennek a folyamatnak a megis-
métlõdését reméltük a rendszerváltás idején is, de nem lett látványos valóság!) Mivel
konkrét gyülekezeti háttér itt még nem volt, az Angyalföldi Luther Szövetségben szerve-
zõdtek a kerület evangélikusai. A szövetség szervezte, irányította Rimár lelkész és Láng
Gusztáv vezetésével az itteni evangélikusság életét.

1923-ban kezdték el a gyûjtést a templomra. Nem volt egyszerû vállalkozás, csak hal-
latlan hittel és reménységgel lehetett tervezni. Hiszen, mint Rimár lelkész 1934. évi lelké-
szi jelentésében írta: Angyalföld „a fõvárosnak a nyomortól talán legsújtottabb kültelki
része”. (Angyalföld a fõváros szélsõ kerülete volt abban az idõben.) A templomalap még-
is növekedett még akkor is, ha voltak olyan évek, amikor csak ezer pengõvel nõtt az alap.

A nyomor ezen a területen növekedett – az istentiszteletekre járók száma megsokszo-
rozódott. Külsõ segítséggel ugyan, de mégis talán a legnyomorúságosabb évek
egyikében, elkezdõdött az építkezés. 1937. június 27-én 1300 ember jelenlétében
helyezték el a Sándy Gyula egyetemi tanár által tervezett templom alapkövét. A templom
költségvetési terve 160 000 pengõ volt.

D. Raffay Sándor bányakerületi püspök szentelte fel a kész templomot 1938. október
30-án. A különbözõ, szükséges felszerelési tárgyak beszerzését a gyülekezet tagjainak
eseti adománya tette lehetõvé. (A padokat a Deák téri gyülekezettõl kapta gyülekezetünk
adományként.) Az emmausi tanítványok történetét megelevenítõ oltárképet 1943-ban
szentelték fel.

1941-ben az addigi szervezõ lelkészt beiktatták az újonnan létrehozott angyalföldi
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(akkori nevén magdolnavárosi) lelkészi kör elsõ lelkészének. Ekkortól vezetnek önálló
anyakönyvet.

A kerület lakóinak megélhetése egyre nehezebb lett. A háború közeledte és hazánkon
való átvonulása nemcsak anyagiakban jelentett súlyos problémát, de lelkiekben is. Meg-
rázó az 1944-es keresztelési anyakönyv. A zsidótörvények kapcsán sokan igyekeztek úgy
menteni saját és családjuk életét, hogy áttértek, ill. kérték a keresztséget.

1944-ben 788 keresztelés volt gyülekezetünkben. Rövidebb-hosszabb oktatás után
történt a keresztelés. Volt olyan nap is, amikor 50 fölött volt az egy napon megkeresztel-
tek száma. Ez a tény is nehéz lelki terhet jelentett a gyülekezetnek. (Hogy mi lett az akkor
megkereszteltek további sorsa, ma már nehéz felmérni, alapos történeti kutatást igényel-
ne ennek feltárása.)

„1944. szeptember 14-én éjjel közvetlen veszélybe kerül a templom, amikor porig ég a
közeli Mezõgazdasági, Fegyver és Gyutacsgyár és gyújtóbomba lobbant lángot a szom-
szédos fatelepen, ahol 25 vagon fát raktároznak.” A következõ napokban újabb károk
keletkeznek a templomon harci cselekmények miatt. „A háború szomorú mérlege 10 légi-
akna találata a templomon, négy légiakna találata a lelkészlakon, átlyukasztott torony-
kupola és megrepedt harang. Bár nem lehet istentiszteletet tartani benne, de megmaradt
és áll a templom.” 1950-re sikerül helyreállítani az összes háborús kárt, annak ellenére,
hogy Rimár lelkész az 50-es évek elején így értékeli a gyülekezet területén élõ – sokszoro-
san megnyomorított – népességet: „Az Istentõl való eltávolodás a fõváros e részén lakók
között a legnagyobb mérvû.” Id. Rimár Jenõ 1953 elején hunyt el.

Gyülekezetünk második lelkésze Gádor András (1953–1966).
Többirányú, jelentõs közegyházi megbízatás is terhelte szolgálatát. Olyan segédlelké-

szek szolgálhattak azonban mellette, akik sok terhet át tudtak vállalni a gyülekezet életé-
vel kapcsolatban. Igaz azonban a 10 éve elhangzott megállapítás: „A hatalmas társadal-
mi változások gyökeresen megváltoztatták, lefékezték, részben meg is bénították az
egykor eleven gyülekezeti életet.” 1956-ban templomunkat újabb károk érték. Igaz, hogy
az állam ezeket a károkat helyrehozatta, de mégis maradt egy sor olyan megoldásra váró
feladat, melyet a gyülekezet egyre inkább gyengülõ anyagi teherbíró képessége nem tudott
megoldani. Az átfogó felújítás elvégzését gátolta a lelkész hosszan tartó, súlyos betegsége
is. 1966-ban hunyt el.

Gyülekezetünk harmadik lelkésze Benczúr László, volt püspöki titkár.
Szolgálatának elején szembe találta magát a felgyülemlett, elodázott gyakorlati fel-

adatok megoldásával. (Az ablakokra drótháló került, az alagsori csatornát elfalazták,
megszüntetve az állandó vízbetörést. Fûthetõvé tették a karzat alatti részt. 1973-ban bel-
sõ, 1974-ben külsõ tatarozás történt. 1976-ban elkészült a 7 regiszteres kis orgona. A mun-
kákat csak jelentõs közegyházi és külföldi segítséggel tudta elvégezni gyülekezetünk.)
Ebben az idõszakban sok és jelentõs társadalmi változás történt népünk életében. Új la-
kótelepek épültek a kerületben is. A régiek máshová kerültek. Nem ismerték egymást az
emberek, nem is törekedtek a közösség megélésére. Ezzel járt együtt egyfajta „leépülés” is.
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Az újonnan ideköltözöttek nem keresték a kapcsolatot a gyülekezettel sem. Nõtt a közöny
és sok esetben az ellenségeskedés is. Benczúr lelkész mégis tudott olyan kapcsolatokat ki-
építeni és megtartani, melyek alapot biztosíthattak a gyülekezet további életéhez is. Ha
megfogyatkozott létszámmal is, de mindig volt gyermek- és ifjúsági, gyülekezet közössé-
gét építõ szolgálat. Elsõsorban az ifjúsági és gyermekmunkában jelentõs segítséget nyúj-
tottak az itt szolgáló segédlelkészek. 1984-ben elsõsorban egészségi állapota miatt kérte
Benczúr László nyugdíjazását.

Gyülekezetünk negyedik lelkésze dr. Reuss András, volt külügyi titkár, jelenleg a Hit-
tudományi Egyetem professzora.

Az aktuális karbantartási munkák mellett szolgálati ideje alatt kellett két jelentõs mun-
kát elvégeztetni. A templom tetõzete tönkrement. Állandó beázások voltak. Bitumenes
zsindellyel fedték le a templomot. A közel egymilliós költség fedezésére jelentõs kölcsönt
kellett felvenni, aminek törlesztése évekig terhelte a gyülekezet háztartását. Szintén erõt
próbáló feladat volt a parókia kertjében lévõ csatornarendszer felújítása. Jelentõs önkén-
tes munkákkal sikerült ezt is megoldani. Idõsek és fiatalok ásták a csatornát, sokszor más
munkájuk kárára is.

A gyülekezet lelki élete is – idõsebb és ifjabb gyülekezeti tagok szolgálatának is köszön-
hetõen – a felállás állapotába került. Tudatos tervszerûséggel történt a különbözõ alkal-
mak szervezése és megélése. Dr. Reuss András viszonylag rövid ideig szolgált gyüleke-
zetünkben, hiszen 1989-ben professzori kinevezést kapott.

Gyülekezetünk ötödik lelkésze Kendeh György (1989-tõl) volt gyulai lelkész.
Az aktuális karbantartási munkák mellett sor kerülhetett néhány jelentõsebb beruhá-

zásra is. A csatornázás után a kert tereprendezésével kapcsolatos felújítások, a templom
téli helyiségének festése, új, elektromos orgona vásárlása, a parókia fûtésének megoldása,
alagsori helyiségek felújítása, a templom padjainak újbóli festése. A segédlelkész- és egy-
házfilakások átalakítása, felújítása. A templom nyugati ablakainak felújítása és folya-
matban van a parókia szigetelésének elkészítése.

A gyülekezet lelki életével kapcsolatban igyekeztünk megõrizni a korábbi jó hagyomá-
nyokat. Reménységgel tekintettünk a rendszerváltozással kapcsolatos eseményekre is.
Volt 1-2 év, amikor emelkedett a hittanos gyermekek száma, nõtt a keresztelések száma is.
Sajnos maradandó emelkedést mindez nem jelentett. Gyermekek, fiatalok jöttek, jönnek,
de a szülõk távol maradnak.

A gyülekezet anyagi helyzete (statisztikai ívek tanúsága szerint is) nem változott po-
zitív irányba, napi gondokkal küzdünk.

A KÖVETKEZÕ ÉVEK TERVEI
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– Istentiszteleti alkalmaink népszerûsítése, a hitoktatási és ifjúsági munka kiszélesítése,
kisebb közösségi alkalmak erõsítése.

– A gyülekezet anyagi helyzetének rentábilissá tétele, melyhez a lakosság összetétele
miatt közegyházi segítséget is szeretnénk igénybe venni.

– Tíz éven belül szükségessé válik templomunk teljes körû felújítása! A felújításra a fel-
készülést már most el kell kezdeni, de egészen biztos, hogy a gyülekezet önerõbõl nem
tudja megvalósítani.

– A 2000-ben megválasztott új presbitérium aktív munkájára igyekszünk építeni az
elkövetkezõ években.

Hála és köszönet mindazon lelkészeknek, gyülekezeti tagoknak, akik hitükbõl faka-
dóan szolgáltak gyülekezetünkben. Az elvégzett szolgálatokért Istené legyen a dicsõség,
mulasztásainkat, tévedéseinket õ bocsássa meg és fedezze el.

A jövõ Isten kezében van. A közösség ápolása, munkálása, erõsítése a mi feladatunk.
Eleink reménytelen helyzetben kezdtek „szervezkedni”, majd templomot építeni.

Mégis volt hitük és reménységük. Ezt az örökséget megõrizve mehetünk tovább.

Kendeh György
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 22. Tel./Fax: (1) 320 8207
Istentiszteleti hely: Budapest XIII., Kassák Lajos u. 22.

Budapest XIII., Frangepán u. 43. (református templom)

Lelkész: Kendeh György
Felügyelõ: Gaál Jánosné
Lélekszám: 2617/2250/435

Hozzá tartozik: Budapest XIII. kerülete

2. Cinkotai Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Cinkota község múltja
Eddigi ismereteink szerint Cinkota nevével elõször Kálti Márk Képes Krónikájában talál-
kozunk. A Krónika beszámol az 1074-es mogyoródi csatáról, amely Salamon, valamint
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László és Géza hercegek között zajlott. A két herceg a csata elõtti napon egy „Scingata
nevû helynél” táborozott. Hogy Cinkota ekkor már lakott hely volt, azt igazolni látszik a
cinkotai evangélikus templomnál 1970-ben végzett régészeti feltárás. Megállapították
ugyanis, hogy a templom legrégebbi része 1050 és 1150 között épült. Ennek a templom-
nak az apszisa pedig egy még korábbi kör alakú templom egyik fele. Ez a körtemplom fel-
tehetõen István király rendelete alapján épült, miszerint 10 település köteles egy
templomot építeni. (Van az országban néhány olyan templom, amely ezt a kör alakot a
mai napig is õrzi.) Cinkota minden bizonnyal királyi birtok, majorság lehetett.

Az 1241–42-es tatárjárás során Cinkota is elpusztult, a templom rommá lett. 1259-ben
Béla király több településsel együtt Cinkotát a Nyulak-szigetén lévõ domonkos rendi
apácáknak adományozta, hogy biztosítsa azok megélhetését. Ez a tulajdoni viszony
1541-ig, Buda török általi elfoglalásáig fennállt, bár az apácák tulajdonjogukat sokszor
csak per útján tudták érvényesíteni. A tatárjáráskor rommá lett templomot késõbb, régé-
szek véleménye szerint legkésõbb az 1400-as évek elejéig újjáépítették és kibõvítették, va-
lamint tornyot építettek hozzá. Ebben a formában használták a török uralom alatt itt élõ re-
formátus magyarok.

A török uralom vége felé egyre inkább elnéptelenedett a falu, majd egészen elpusztult.
Az 1690-es összeírásban úgy szerepel, mint elhagyott hely, s öt évvel késõbb már meg sem
említik.

Cinkota ebben az idõben a Beniczky család birtoka. Még 1635-ben kapta a királytól Be-
niczky Ferenc váci kapitány valamilyen szolgálatáért. 1699-ben Beniczky Tamás fel-
küldte jogászát, Kovács Mártont a felvidéki Micsinyére, amely ugyancsak az õ birtoka
volt, hogy toborozzon telepeseket elhagyott faluja benépesítésére. Igen elõnyös feltétele-
ket kínált az ide települõknek: 3 rajnai forint illeték ellenében 27 kh szántót, 8 szekér szé-
nát termõ rétet, házhelyet, szõlõnek és gyümölcsösnek való területet, valamint a falu ve-
zetõinek (pap, jegyzõ, tanító) házhelyet és megélhetésüket biztosító földterületet. Mind-
ezeken kívül szabad vallásgyakorlatot biztosított, és megengedte, hogy az itt talált
valamikori református templom romjait újjáépítsék és használják. Ez annál inkább is
csábító ajánlat volt, mert mint néhány éve megtudtuk, kb. 80 éven keresztül sem
templomuk, sem papjuk, sem iskolájuk, sem tanítójuk nem volt. Mégis hûségesek
maradtak evangélikus hitükhöz. Minden bizonnyal jó segítség volt ebben a Biblia, a
Tranoscius énekeskönyv, és a családi áhítatok gyakorlata. 24 család Cinkotára
költözésével újra éledt a falu és megindult az egyházi élet.

Cinkotai evangélikus gyülekezet élete
Az elsõ három évben még ugyanolyan körülmények között élt a gyülekezet, mint eredeti
lakóhelyükön. 1703-tól azonban már lelkészük van Martiny Sámuel személyében. A ro-
mos templomot 1708–9-ben tették használhatóvá. Addig a szegényes lelkészlakás egyik
szobájában tartották az istentiszteleteket, és ez a helyiség szolgált iskola gyanánt is, ahol
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a lelkész tanította a gyerekeket. Martiny Sámuel (1703–1709) után Claudiny Frigyes
(1709–1715), majd Valentinyi Illés (1716–1722) volt a lelkész.

1725-ben került Cinkotára Apostoli András, aki útjára indította a gyülekezet elsõ
anyakönyvét. Az õ szolgálata idején új mennyezetet és tetõt kapott a templom, bõvítették
az iskolát, harangot öntettek, orgonát vásároltak.

Igen komoly megpróbáltatás volt – nemcsak Cinkota, de a környezõ települések szá-
mára is – az 1739-es pestisjárvány. A szomszédos falvak (Csömör, Keresztúr,
Nagytarcsa) lakossága csaknem teljesen elpusztult. Cinkotán mindössze két pestisgya-
nús haláleset történt. Ez annak volt köszönhetõ, hogy a falu vezetõinek tanácsára hete-
ken keresztül, amíg a járvány el nem múlt, vasvillás férfiak vontak kordont a falu köré. Ez
idõtõl kezdve lett a korábban saját lelkésszel bíró Csömör Cinkota leánygyülekezete.

Apostoli András 1744-ig tartó szolgálata után Turdeli Dániel (1744–1758), Kullisch *
Sámuel (1758–1761), majd Schingler János (1761–1780) volt a gyülekezet lelkésze. Az õ
ideje alatt, 1774-ben a gyülekezet építési engedélyért folyamodott a királynõhöz, hogy
templomát bõvíthesse. Cinkotán ebben az idõben több mint 600 evangélikus élt és Fóttól
Pesten át Nagytarcsáig, az egész környék evangélikusságát a cinkotai lelkész gondozta.
A lélekszám így elérte a kétezret. A királyi engedély 1775. június közepén érkezett meg
Cinkotára. Még a kihirdetés napján kitûzték a bõvítés helyét, szétbontották a félköríves
apsist. Egy évvel késõbb, augusztusban pedig fölszentelték az elkészült templomot. Gya-
korlatilag ebben a formájában áll ma is.

Tudós papok egész sora szolgált a késõbbiekben is Cinkotán: Wallaszky Pál (1780–
1783), az elsõ magyar irodalomtörténet írója, Milecz Mihály (1783–1785), Ribay József
(1785–1796), Gegus Sámuel (1796–1808), Joseffy Pál (1808–1820), késõbbi tiszolci püs-
pök, dr. Molnár Károly György (1820–1825), az elsõ pesti lelkész fia, nagy tudású poli-
hisztor, Petényi Salamon János (1826–1833), a magyar tudományos madártan
(ornitológia) megalapítója, Jakubovits Pál (1833–1838) ágendaíró, Melna Mihály (1839–
1871), az 1848-as idõk hazafias magatartású lelkésze (Aulich Lajos honvédtábornok fõ-
hadiszállása Buda visszavételére készülve a cinkotai parókián volt), Jezsovics Pál
(1871–1910), szigorú erkölcsi felfogású nagyszerû lelkipásztor, Blatniczky Pál (1910–
1935) teológiai magántanár, fõesperes, Blatniczky Jenõ (1935–1978) magister theologiae,
Szalay Tamás (1978–1994) és 1995-tõl a jelenlegi lelkész, Blatniczky János.

A Cinkotához tartozó települések sorsának alakulása
Még a 18. század folyamán, a csomádi gyülekezet létrejöttével Fót leszakadt Cinkotáról.
Az 1780-as években megszervezõdött a pesti egyház, 1799-ben elkezdik építeni a Deák
téri templomot. 1800-ban elkészül a rákoskeresztúri templom, s 1807-tõl önálló gyüleke-
zet Rákoskeresztúr. A rákospalotai filia 1871-ben szakadt el az anyagyülekezettõl.

A csömöri filia annyira megerõsödött, hogy 1917-tõl önálló gyülekezetté lett. Blatnicz-

* Az ordinációs jegyzékben Kellisch néven szerepel. (A szerk. megj.)
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ky Pál az egyre növekvõ Mátyásföldön összeszedte az evangélikusokat, és a 20-as évek-
ben megszervezte a Mátyásföldi Evangélikus Fiókegyházat. Egyre erõteljesebben növe-
kedett a sashalmi és rákosszentmihályi evangélikusság. 1911 pünkösd vasárnapján ala-
kult meg a rákosszentmihályi fiókegyház, 1927-ben pedig a sashalmi fiókegyház. A rá-
kosszentmihályiak már 1913-ban templomtelket vásároltak. A késõbb Sándy Gyula
tervei alapján felépült rákosszentmihályi templomnak – mint jó anya – 1935. október 25-
én a cinkotai gyülekezet átadta az egyik, még 1788-ban öntetett harangját. Nagytarcsán
a régi templom helyére Sándy Gyula tervei szerint 1931-ben új templom épült. 1935. októ-
ber végén pedig a nagytarcsai filia is önálló gyülekezet lett. 1924-tõl mind Nagytarcsán,
mind Rákosszentmihályon helyben tartották a konfirmációi ünnepet.

A cinkotai anyagyülekezettõl utolsóként a rákosszentmihályi filia és a sashalmi fiók-
egyház szakadt el 1942-ben, együtt alkotva egy új egyházközséget. Ettõl kezdve Cinkotá-
hoz csak Mátyásföld, Kerepes-Kistarcsa mint fiókegyházak, valamint Árpádföld és Szi-
lasliget mint szórványok tartoztak.

A 30-as években Mátyásföldön is megérett a templomépítés gondolata. A terveket is-
mét Sándy Gyula készítette. Maga az építkezés már a II. világháború idejére esett. Az
épület már állt, amikor a térséget elérte a háború, s az építkezés megakadt. Csak a háború
után lehetett folytatni. A mátyásföldiek nem örülhettek sokáig gyönyörû templomuknak,
mert 1956 novemberében a szovjet csapatok fõparancsnoksága a templom közvetlen
szomszédságába költözött, és attól kezdve nem lehetett használni. Több évig tartó
huzavona után le kellett bontani és máshová kellett építeni. Ez a templom az eredetinél
kisebb, külsõ formája nem is hasonlít az eredetihez, viszont megmaradt a teljes
berendezés és a gyönyörû festett kazettás mennyezet, amelyen sakktáblaszerûen
elrendezve õsegyházi szimbólumok és erdélyi díszítõ motívumok láthatók.

A 20. század fontos eseményei
Az anyagyülekezetben 1916-ban Blatniczky Pál lelkész és felesége 5000 koronás ajándé-
kából bõvítették a lelkészlakást. 1921-ben renoválták a templomot. 1923-ban újra öntet-
ték a világháborúban hadi célokra elvitt két harangot. Bevezették a villanyt a templomba.
Blatniczky Pál szolgálata idején korszerûsítették a gyülekezet iskoláját.

Blatniczky Pál 1935-ben bekövetkezett halála után a gyülekezet fiát, Blatniczky Jenõt
választotta meg, aki 42 éven keresztül volt a gyülekezet lelkésze. 1936-ban megalakult a
Cinkotai Evangélikus Dalkör, majd 1936 februárjában a Cinkotai Evangélikus Nõegylet.
1939-ben elhatározták az iskola újabb korszerûsítését és átalakítását. 1942–43-ban fel-
épült a gyülekezeti ház.

A II. világháború eseményei súlyos károkat okoztak. A parókia kertjébe és a szomszé-
dos kertekbe lehullott légiaknák megrongálták a lelkészlakás tetejét. Melléképületek ron-
gálódtak meg vagy dõltek össze. A templom ólomüveg ablakai betörtek, tetõzete megsé-
rült. Sérülést szenvedett az iskola tetõzete is. 1944-ben a gyülekezeti házat hadi célokra
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vették igénybe (istállónak használták), berendezése elpusztult. 1945–46-ban sikerült el-
végezni a helyreállításokat. 1948-ban kívülrõl renoválták a templomot.

Az iskolában a kezdetektõl 1898-ig egy tanító oktatott. 1922-ben már öt tanerõs iskola
és 1948-ban az államosításkor hét tanítóval mûködött. 1950-ben mind az anyagyüleke-
zet, mind a filiák kántorai kénytelenek voltak lemondani állásukról. Ettõl kezdve Cinko-
tán Blatniczky Jenõné, Kistarcsán Galát Gusztáv, Mátyásföldön Maros Antalné végez-
ték a kántori szolgálatot ellenszolgáltatás nélkül. 1955-ben a cinkotai templombelsõ fes-
tését felújították Dénes Jenõ festõmûvész irányításával. 1958-ban pedig megkezdõdött az
orgona átépítése és bõvítése Trajtler Gábor tervei szerint.

Régen sejtették, hogy a mûemlék templom középkori részeket is rejteget falaiban. 1970-
ben végre elkezdõdtek a régészeti kutatások, melyek a bevezetõben már említett ered-
ménnyel végzõdtek. A mûemléki helyreállítás azonban elég soká váratott magára. Idõ-
közben Blatniczky Jenõ 1978-ban nyugdíjba ment. Utóda Szalay Tamás, korábbi nyíregy-
házi lelkész lett. A templom mûemléki helyreállítása végül is 1981–84 között megtörtént.
Bár a Lutheránus Világszövetség nagygyûlésének idejére az új padok még nem voltak
készen, de már itt tarthatták az ünnepi istentiszteletet. A restaurálás idõszakában az is-
tentiszteletek a gyülekezeti házban voltak. A restaurálás befejeztével ismét helyére került
a valamelyest bõvített orgona. Pótolta a gyülekezet a II. világháborúban elvitt nagyharan-
got, amit azonban 1989-ben újra kellett öntetni, mert megrepedt. Ezt a harangot 100 eszten-
dõ alatt négyszer öntette meg a gyülekezet.

Szalay Tamás 1994 novemberéig volt a gyülekezet lelkésze. Szolgálati ideje alatt terü-
leti átrendezés történt. A Pest megye területén lévõ gyülekezetrész, a Kerepes-Kistarcsai
fiókegyház, valamint Szilasliget Csömörhöz került. Így ma a Cinkotai Evangélikus Egy-
házközséghez Mátyásföld és Árpádföld tartozik. Mindkét gyülekezetrész erõsen meg-
fogyatkozott lélekszámban. Míg Mátyásföldön az ötvenes években kb. 250 evangélikus
élt, ma mindössze 64 testvérrõl tudunk. Minden bizonnyal jóval többen vannak, ám ezek
felkutatása nagyon nehéz feladat.

Szalay Tamás 1994 novemberében tábori lelkészi szolgálati területre távozott a gyüle-
kezetbõl. A helyettes lelkészi teendõket 1995 májusáig dr. Selmeczi János látta el. 1995.
május 2l-én iktatták be a jelenlegi lelkészt, Blatniczky Jánost. 1999-ben ünnepelte a gyü-
lekezet fennállásának 300 éves évfordulóját. 2000–2001 folyamán új lelkészlakás épült.
Dr. Harmati Béla püspök 6 év alatt öt ünnepi alkalommal szolgált a gyülekezetben:
három alkalommal fiatal lelkészt avatott, a jubileumi ünnepen, valamint parókiát
szentelt.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE
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Az istentiszteleti szolgálatokon túl rendszeres bibliaóra van felnõtteknek. Két ifjúsági
csoport mûködik. A felnõtt ifjúság kéthetente, a serdülõk hetente tartják alkalmaikat. A
serdülõ ifjúság tagjai kezelik az iratterjesztést, szerkesztik és készítik az évente 10 alka-
lommal megjelenõ gyülekezeti újságot, a Mécsest, valamint rendszeresen énekelnek az is-
tentiszteleteken ifjúsági énekeket. Mûködik a gyülekezetben egy kis létszámú énekkar,
és havonta egy alkalommal, valamint nagy ünnepeken szolgálnak az istentiszteleten. Fo-
lyik az iskolai hitoktatás az általános iskolában, valamint vasárnaponként az istentisz-
telettel párhuzamosan gyermek-bibliaóra van a gyülekezeti házban, amelyet laikus szol-
gálók tartanak. A kántori szolgálatot igen magas színvonalon orgonamûvész házaspár
látja el Cinkotán. Az utóbbi 6–7 évben sok felnõtt fiatalt kereszteltünk meg. Van közöttük,
aki ma már a gyülekezet presbitere. Ilyen körülmények között indultunk neki a 21.
századnak.

TERVEINK

Néhány feladat már körvonalazódik elõttünk. Gyülekezeti házunk van, de állapota any-
nyira megromlott, és olyan mostoha körülmények között tartjuk ott a nem istentiszteleti
alkalmakat, hogy újat kell építeni. Mátyásföldi templomunknak nincs orgonája. Megma-
radt viszont a cinkotai templom korábbi orgonájának a szélládája. Ennek felhasználásá-
val talán tudunk egy kis orgonát készíttetni a mátyásföldi templomba. Árpádföldön min-
den bizonnyal jó néhány evangélikus él, akikrõl nem tudunk. Felkutatásuk komoly fel-
adat. 25–30 évvel ezelõtt volt istentiszteleti alkalom az ottani református templomban. Jó
lenne újraindítani. Nehéz, de megvalósítható feladat felkutatni és a gyülekezet életébe
bevonni a mátyásföldi rejtõzködõ evangélikusokat. Ma már három lakótelep is találha-
tó azon a Mátyásföldön, mely valamikor csak villákból és kertes házakból állt.

Feladat tehát van bõven. Isten adjon hozzá hitet, erõt, bölcsességet!
Blatniczky János

gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 53. Tel.: (1) 400 0441
Istentiszteleti hely: Budapest XVI., Cinkota, Rózsalevél u. 46.

Budapest XVI., Mátyásföld, Prodám u. 24.
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Lelkész: Blatniczky János
Felügyelõ: Krizsán Zoltán
Lélekszám: 1419/1990/1262
Testvérgyülekezet: Tapiola (Espoo) (Finnország)

Hozzá tartozik: Budapest XVI. kerületébõl Cinkota, Árpádföld és Mátyásföld,
vagyis a Csömöri út, Szilas-patak, Budapesti út, Futórózsa utca
(mindkét oldala), Borotvás utca (mindkét oldala), Ballada utca
(mindkét oldal Sashalomhoz tartozik), Pesti határút vonalától
keletre, a városhatárig terjedõ terület.

3. Pesti Evangélikus Egyház Deák téri
Egyházközség

KÜLDETÉSÜNK

2000 decemberében jelent meg dr. Fabiny Tibor Az elsõ kövek címû gyülekezettörténeti
könyve, amely a Pesti Evangélikus Egyház, a Buda és Pest városokban elsõként megszer-
vezett evangélikus gyülekezet megalakulásának története. A könyv tartalmának gerin-
cét az 1787. és az 1811. évek keretezik. Az elsõ a megalakulás éve, az 1811. év pedig a Deák
téri templom építésének befejezõ esztendeje. A könyvvel kapcsolatos levéltári kutatások
közben találtunk rá Budapest Fõváros Levéltárában több olyan okmányra is, amelyek or-
szágos egyházi levéltárunkban nem találhatók. Így arra a kérvényre is, amely a mostani
templom- és parókiatelek megszerzése elõtt gyülekezetünknek II. Lipót császárhoz be-
nyújtott kérése volt, amelyben templom és paplak építése céljára azt a Duna melletti akkor
még üres kincstári telket kérték, amelyen most a Vigadó áll. A Szontagh Mihály felügyelõ
és Liedemann János Sámuel kurátor aláírásait tartalmazó és 1792. január 22-én keltezett
kérvény mintegy tucatnyi pontban sorolja fel a templomunk kért helyének és felépítése
szükségességének indokait:

„A hajóhíd közelsége a Budán lakó evangélikusoknak tenné a templomot könnyen el-
érhetõvé. Az öreg város végén és a kialakuló új város kezdetén fekvõ hely a legkedvezõbb
a nagy területen elszórtan élõk számára. A város a vallási türelem kitûnõ bizonyítékát
adná azzal, ha a katolikusok, a görögök és a protestánsok papjai és templomai a város fõ
utcáján és a városszépítés szempontjának is eleget téve a legközelebbi szomszédságban
lennének. Újabb érv, hogy Pest szabad királyi városában élõ polgári lakosok mellett jóval
nagyobb azok száma, akik az iparban, a céhekben és a kereskedelmi ágazatokban itt tevé-
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kenykednek, vallási igényeik kielégítése tekintetében õk az állam segítségére szorulnak.
A birodalom közepén, egy hajózható folyó partján lévõ város természetes kereskedelmi
fekvésébõl és sok országos tisztség székhelyébõl következik a város közismerten rendkí-
vüli forgalma, a belföldiek és a külföldiek között pedig egyaránt sok a protestáns is. Kitün-
tetett figyelmet érdemel a pesti egyetemet, gimnáziumot és egyéb iskolákat a német nyelv
miatt látogató protestáns ifjúság is, és a városban átmeneti, valamint állandó jelleggel ál-
lomásozó katonaság. A lelkészek kötelessége õket ingyen ellátni, ami hivatali teendõik
legnagyobb és legfontosabb részét képezik. Mindezért az építendõ templom jelentõsége
nem korlátozódik csupán a város területére, hanem sokkal inkább az egész ország temp-
lomának kell azt tekinteni.”

Ez a szép gót betûs, német nyelvû kérvény felelet arra az eddig senki által meg nem vá-
laszolt kérdésre is, hogy miért nevezik az ország templomának a Deák téri templomot.
Még csak a templom építésének vágya volt meg, hiszen 7 évvel az alapkõ letétele elõtt va-
gyunk, és mindössze 5 évvel a gyülekezet megalakulása után, de a fiatal gyülekezet az
egész ország számára szeretett volna templomot, lelki központot építeni. Még egy bérház
emeletén tartották az istentiszteleteket, ahová be sem fértek, még nem volt lelkészlakásuk,
iskolájuk, de már akkor nemcsak a maguk gondjain akartak segíteni. Tudták: küldetésük
van, és ez országra szóló küldetés. Tudtak távlatban gondolkodni és saját igényeiken túl
egész egyházunk számára is tervezni és áldozatot hozni.

Ez a kérvény is megerõsít egy felelõsséget, amit a Pesti Evangélikus Egyház kezdettõl
hordoz, „az egész ország templomának” felelõsségét. Nem kérkedés ez, hanem az egyhá-
zunk egészére is tekintõ szolgálat szándéka, nem rang, hanem küldetés, nem érdem, ha-
nem kötelesség. A kezdettõl mindmáig ívelõ feladat. Megvolt ez a múltban is, a templom-
iskola-parókia Insula Lutherana-nak, evangélikus szigetnek nevezett együttesének gyü-
lekezeten túlra is ható kisugárzása. Jellemzõ példa lehet erre a felvállalt oktatás ügye. A
megalakulás évét követõ évben, 1788-ban már egyosztályos elemi iskola indul a kántor
vezetésével. 1798-ban húszfõnyi tanulóval rendelkezõ iskolája volt a gyülekezetnek, 1823-
ban pedig a IV. osztály megnyílásával megindult a pesti evangélikus gimnáziumi okta-
tás, a Deák téri és a fasori gimnáziumok közös õse. A fejlõdõ és a létszámában egyre gya-
rapodó iskolából a zsúfoltság miatt 1904-ben költöztették a gimnáziumi tanárokat és a
fiútanulókat a fasori gimnázium új épületébe, a Deák téri iskolában akkor az elemi és le-
ánypolgári osztályok maradtak. Messzire ható jelentõségû iskolái mögött is, mint alapító
és fenntartó, a Pesti Evangélikus Egyház állt.

Ez a szétsugárzó küldetés a közelmúlt visszaszorított egyházi életének évtizedeiben
államosított iskolák és megszüntetett könyvesbolt nélkül, elvett árvaház, tanoncotthon
és más intézmények nélkül megmaradt lelki-szellemi szinten, de sugárzóan. Nevében is
országos az épületünkben korábban létesült Evangélikus Múzeum, amely országos
fenntartású intézmény, de amelynek egyházközségünk az egyéb célú bérbeadás helyett
az anyagiakról való lemondás áldozata árán helyet ad. Egy évtizede pedig újra saját in-
tézményekben is gondolkodhatunk. Amikor a múzeum mellett a gyülekezeti könyves-
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bolt létesítése lehetõvé vált, senki sem azt nézte, hogy milyen nagy anyagi többletbevétel
lehetõségétõl esik el ezzel a gyülekezet. És a Huszár Gál gyülekezeti könyvesbolt sem csak
gyülekezetünk érdeke, hanem a fõváros közlekedési csomópontjában egész Budapest, és
– kissé talán fellengzõsen is ható kifejezéssel –  az egész ország könyvesboltja is. Olyan
miszsziói bázis, amelyikbõl ma már évi 10 millió forintot megközelítõ nagyságrendben
terjesztõdnek az egyházi könyvek, iratok, igéslapok és egyéb kiadványok. Kisdeák Óvo-
dánk pedig Budapest egyetlen evangélikus egyházi óvodája, amelyet a könyvesbolthoz
hasonlóan minden közegyházi segítség nélkül, önerõbõl létesített a gyülekezet. Buda-
pesti távlatú az urnatemetõ is. A legújabb létesítmény a Nyugdíjas Klub, más gyülekeze-
tekbõl is fogadja alkalmaira egyházunk idõs és magányos tagjait. Ebben a vonatkozás-
ban is említjük a csákvári gyülekezeti otthont is, amelyet szintén önerõbõl létesített a
gyülekezet a csákvári testvérgyülekezettel kötött együttmûködés értelmében. A 48 férõhe-
lyes otthon nemcsak a Deák téri gyülekezet belsõ céljait szolgálja (hittantáborok, ifjúsági
táborok, csendesnapok), hanem egész évben önköltségi alapon rendelkezésre áll
mozgássérült-táborok, más gyülekezetek táborai és az egyházi gimnáziumok
kirándulással egybekötött csendesnapjai számára is.

Messzire ható szolgálat a gyülekezet zenei élete is: a havonta tartott orgonazenés áhí-
tatok, az 1904-ben alakult Lutheránia Énekkar szolgálata. A nagy Bach mûvek rendsze-
res elõadásai, a János- és Máté-passiók, H-moll mise, a Karácsonyi Oratórium, a kantáta-
zenés istentiszteletek, az idén már 13. Bach hét hangversenyei mindig tömegeket vonza-
nak. A múltban is õrzött áldott öröksége gyülekezetünknek, hogy ezek az alkalmak soha
nem hangversenyek, hanem zenés áhítatok, mindig igehirdetéssel és liturgikus keretben.
Minden ilyen alkalom szorongatóan szép missziói és felemelõ igehirdetõi feladat is: meg-
szólítani azokat, akik a zene kedvéért jönnek, s egy részük az igehirdetést legfeljebb elvi-
seli. A Deák téri zenei életrõl kialakult kép is egyházunk egésze megítélésének felelõsségét
is hordozza.

Mindez az egyház általános küldetésében a Deák téri egyházközség helyzetébõl is fa-
kadó sajátos küldetése, amelyet továbbra is õrizni kell, olyan küldetés, amelyik túllát a
gyülekezet kerítésén, folytatva a múlt által is ránk ruházott örökséget.

A GYÜLEKEZET VÁZLATOS TÖRTÉNETE

II. József császár türelmi rendelete (1781) tette lehetõvé Pesten is a szervezett gyülekezeti
élet megindulását. Ugyan a rendeletben elõírt 100 család nem volt meg, de a Pest környéki
földbirtokosok, közülük kiemelten Pongrácz Boldizsár péteri, Beleznay Miklósné Pod-
maniczky Anna Mária pilisi, valamint Teleki Józsefné Roth Johanna sziráki földbirtokos
jóval nagyobb anyagi terhet vállaltak elõbb egy bérelt istentiszteleti helyiség, a lelkészi
állás és lelkészlakás fenntartásából, majd a templom építésének anyagi terheibõl is, más-
részt az egyház a Pesten állomásozó katonák lelki gondozását is elláthatta (a gyalogez-
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redben több mint 700 evangélikus vallású szolgált). Így az 1787. július 19-én kelt udvari
dekrétum engedélyezte a Pesti Evangélikus Egyház megalakulását. Elsõ felügyelõnk dr.
Glosius Sámuel fõorvos, gondnokunk (kurátorunk) Liedemann János Sámuel pesti
nagykereskedõ (aki Pest városának elsõ evangélikus polgára volt), elsõ lelkészünknek
pedig Molnár János radványi lelkészt hívták meg, aki mindhárom szükséges szolgálati
nyelvben (magyar, szlovák és német) egyaránt járatos volt. 1787-tõl önálló anyakönyvet
vezetnek, elõször német nyelven, s azok fenn is maradtak.

Az elsõ egyházi épületben egy ima-, illetve iskolaterem (ma az Országos Evangélikus
Múzeum helyiségei) és fölötte a lelkész- és kántorlakás (ma gyülekezeti termek) kaptak
helyet. A templom építése az 1799. október 31-i alapkõletételtõl 1811 pünkösdjéig, a temp-
lom felszenteléséig tartott, majd részleteiben (harangok, karzat, fõhomlokzat) a késõbbi
évtizedekben tovább gazdagodott. A templom tervezõje és építésének vezetõje Pollack
Mihály, aki késõbb a parókia épületének bõvítésében is részt vett, a homlokzat, valamint
a parókia és a templom közötti összekötõ szárny tervezõje pedig a másik neves építész,
Hild József volt.

Ahogyan nõtt és terjeszkedett Pest és Buda városa, a Pesti Evangélikus Egyház is osz-
tódni kezdett. Elsõnek a budai egyházközség önállósult. A pesti oldalon elõbb lelkészi kö-
rök alakultak és templomok épültek. A 19. század elején elõször a fasori templom épült föl
s jött létre a fasori lelkészi kör, majd egymás után a kõbányai, az angyalföldi, a zuglói, a fe-
rencvárosi, végül a józsefvárosi lelkészi körök. 1953-ban a fasori lelkészi kör kivételével
ezek önállósodtak. A Fasor önállósodása késõbb, 1957-ben következett be.

A Deák téri templom a közel két évszázad alatt sok egyháztörténeti jelentõségû ese-
ménynek adott otthont. Kossuth Lajos templomunkban kereszteltette meg fiait: Ferencet
1841-be és Lajos Tivadart 1844-ben. Görgey Artúr itt konfirmáltatta meg leányát. 1891.
december 5-én az 1891–94. évi országos zsinat megnyitó istentiszteletének színhelye.
1894. április 2-án templomunkban ravatalozták fel Kossuth Lajos hazahozott hamvait.
1906. október 28-án Thököly Imre hamvait ugyancsak templomunkban ravatalozták fel
útban Késmárkra menet. 1934. november 10-én az 1934–37-es zsinat megnyitása ugyan-
csak templomunkban volt sok más egyházi gyûlés és esemény mellett.

A gyülekezet lelkészei
Molnár János (1757 Csetnek–1819 Pest) 1787-ben lett a gyülekezet elsõ lelkésze, esperes.
Nevéhez fûzõdik a gyülekezet összegyûjtése, a gyülekezeti élet megszervezése, imaterem,
iskola, parókia, majd a templom felépülése.

Kollár János (1793 Mosóc–1852 Bécs) 1819-tõl, még Molnár életében kezdett szolgálni
a pesti egyházban. Mégis Molnár halála után 1819-tõl Kalchbrenner József János (1776
Sopron–1834 Pest) lett a gyülekezet lelkésze. Mivel Kalchbrenner nem tudott szlovákul,
a szlovákok hozzá húznak és 1824-ben lelkészüknek választják, de a német és magyar

* Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. Budapest, 1887.
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anyanyelvûek csak 1834-ben fogadják el a pesti egyház lelkészének. A kezdetben három-
nyelvû gyülekezet ekkor még egységes, mégis ezt az idõpontot, 1834-et tekintik a szlovák
ajkú egyházközség megalakulásának. Kollár 1849-ben elhagyja Pestet. Utána Szrnka
János adminisztrátor lelkész végezte a szlovák szolgálatokat 1851-ig. Ekkor választják
meg Podhradszky Jánost, aki korábban a gyülekezet iskolájában tanítóként mûködött, a
gyülekezet szlovák nyelvû lelkészének. A sajnálatos nemzetiségi feszültségek miatt egy
1854-ben aláírt szerzõdéssel a szlovákok véglegesen kiváltak, megalapítva a kerepesi-úti
(Rákóczi úti) egyházat. Ennek utóda a szlovák ajkú egyházközség.

1834 után hamarosan a németek és a magyarok is külön választanak maguknak lel-
készt, a magyar és a német egyháznak saját felügyelõje volt, de közös kormányzata, kö-
zös volt a képviselete, presbitériuma, temploma és iskolája. A német egyház lelkészei:

Lang Mihály (1803 Pest–1874 Pest) 1836-tól a pesti német egyház lelkésze, majd esperes.
Schranz János (1830 Drumoly–1910 Bécs) elõbb eperjesi teológiai tanár, késõbb lõcsei,

majd 1873–1903 között pesti német lelkész.
Doleschall Sándor Ede (1830 Modor–1893 Budapest) 1875-tõl haláláig a gyülekezet

lelkésze. Õ írta meg német nyelven a pesti egyház elsõ száz évének történetét.*
Broschko Gusztáv Adolf (1870 Szepesbéla–1941 Budapest) 1908-tól haláláig a német

gyülekezet lelkésze.
Güttler (Gyöngyösi) Vilmos (1915 Miskolc–1995 Rüsselsheim)  a német egyház utolsó

lelkésze 1941-tõl. Az anyakönyvi bejegyzések 1944 végén megszûnnek, aminek egyik
oka, hogy a német anyanyelvû gyülekezeti réteg lassan elmagyarosodott, de talán leg-
alább ennyire oka a háborús és megváltozott politikai helyzet. 1945-ben a német egyház
megszûnt, bár egy ideig még voltak német anyanyelvû istentiszteleti szolgálatok.

A pesti magyar anyanyelvû egyház, illetve annak Deák téri lelkészi körének lelkészei
Székács Józsefet (1809 Orosháza–1876 Budapest), az „ország papját” 1837. november
12-én iktatták be a gyülekezet elsõ magyar lelkészi állásába, 1860-tól 1872-ig a bányai egy-
házkerület püspöke. 1837-tõl a magyar gyülekezet önálló anyakönyvet vezet. Ezt az évet
tekintik a pesti (magyar) egyház megalakulása évének.

Gyõry Vilmos (1838 Gyõr–1885 Pest) író, költõ, mûfordító, az MTA és a Kisfaludy Tár-
saság tagja, 1876-tól haláláig lelkésze a magyar gyülekezetnek. Több tisztsége mellett el-
nöke és felvirágoztatója a Budapesti Iparosképzõ Protestáns Egyesületnek is.

Horváth Sándor (1837 Nemesládony–1917 Budapest) elõbb somogyi esperes, ország-
gyûlési képviselõ, 1886–1908 között pesti magyar lelkész. Az õ szolgálati ideje alatt ala-
kul meg a fasori lelkészi kör 1905-ben, majd nem sokkal késõbb, 1910-ben a kõbányai
lelkészi kör.

Dr. Raffay Sándor (1860 Cegléd–1947 Budapest) korábban a pozsonyi Teológiai Aka-
démia újszövetségi professzora, 1908-tól gyülekezetünk lelkésze. 1918. szeptember 5-én
a bányai egyházkerület püspökévé iktatták templomunkban, de megmaradt a gyüleke-
zet lelkészének is. A gyülekezeti szolgálatban a kerületi lelkész, püspöki másodlelkész és
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segédlelkészek segítették, így például dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv (1883 Rajka–1930
Budapest) korábban kolozsvári lelkész és teológiai tanár, 1923-tól kerületi lelkész, a
Lutheránia énekkar felélesztõje.

A harmincas évek végén új lelkészi körök szervezését kezdik el Magdolnavárosban (a
mai Angyalföldön), Zuglóban és a IX. kerületben. Ezzel egyidejûleg a Deák téri lelkészi
körben is új lelkészi állást szerveznek. Így lett dr. Keken András (1909 Bokor–1974 Buda-
pest) hódmezõvásárhelyi lelkész 1941-tõl Deák téri lelkész. 1949 tavaszán politikai
okokból felfüggesztették állásából, majd fél évre Kistarcsára internálták. Egyházi, gyüle-
kezeti szolgálatába állami és egyházi rehabilitálás után csak 1956. október elején
térhetett vissza. Grünvalszky Károlyt, majd H. Gaudy Lászlót bízták meg az
adminisztrátori teendõkkel, de a hívek ellenérzéssel fogadták õket.

Kemény Lajos (1883 Makó–1953 Budapest) korábban budapesti vallástanár, majd fa-
sori lelkész, 1952–1953-ig Deák téri lelkész.

Dr. Hafenscher Károly 1954-tõl helyettes lelkész, 1956-tól másodlelkész. 1971-ben meg-
választják az akkor létrehozott új, harmadik lelkészi állásra, hiszen amikor egyházunk-
ban a püspöki székhelyek rögzítése megtörtént, a Pesti Evangélikus Egyház lemondott
az egyik lelkészi állásával kapcsolatos lelkészválasztói jogáról, és azt betöltöttnek tekinti
elõbb a bányai, majd a déli egyházkerület megválasztott püspökével. Így voltak tényleges
püspöki szolgálatuk ideje alatt D. Ordass Lajos, D. Dezséry László és D. Káldy Zoltán
püspökök egyúttal Deák téri gyülekezeti lelkészek is.

D. dr. Harmati Béla 1976-tól megválasztott gyülekezeti lelkész, 1987-tõl a Déli Evangé-
likus Egyházkerület püspöke.

Harmati Béla tartós külföldi, genfi tartózkodása miatt 1981-ben Pintér Károly fancsali,
majd ózdi lelkészt választják meg a gyülekezet lelkészének. Nyugdíjba meneteléig, 1997-
ig Deák téri lelkész.

Zászkaliczky Péter csabdi-bicske-csákvári, majd bakonycsernyei lelkész Hafenscher
Károly nyugdíjba menetele óta, 1989-tõl szolgál a Deák téren.

Ifj. Cselovszky Ferenc gyönki lelkészt 1997-ben választotta meg a Deák téri gyülekezet
lelkészének.

A templomban szolgáló lelkészek mellett ki kell emelni néhányat azok közül, akik az or-
gona padján és a Lutheránia kórus élén szolgálták gyülekezetüket és egyházukat. Így
meg kell említeni Zalánfy Aladárt (1887 Bártfa–1959 Budapest), aki a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Fõiskola tanára, 1922–1959 között gyülekezetünk fõorgonása volt. D. Weltler
Jenõ (1909 Rajka–1992 Budapest) egyházi szolgálatát Kelenföldön kezdte, majd 1942-tõl
mint a Deák téri Evangélikus Leánygimnázium énektanára templomunk kántora, a Lu-
theránia énekkarnak pedig karnagya lett. Trajtler Gábor 1959-ben kezdte el mindmáig
tartó gyülekezeti szolgálatát lelkészi és kántori minõségben, akinek munkássága egyhá-
zunk egyházzenei igazgatójaként az orgonaügyekben, a kántorképzésben, énekesköny-
vünk szerkesztésében egész egyházunk zenei életére is meghatározó. Kamp Salamon, aki
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a kórusügyek egyházzenei igazgatója is, D. Weltler Jenõtõl vette át a Lutheránia kórus ve-
zetését, és emeli gyülekezetünk egyházzenei életét nemzetközi mércével mérve is is-
mertté és elismertté.

A Pesti Evangélikus Egyház történetében külön kiemeljük még a jól szervezett diakó-
niai munkát. Ennek emléke többek között a Protestáns Árvaház: az 1859. évi alapításától
a II. világháború utáni államosításig szolgálta az árvaügyet. Ugyancsak elsõsorban dia-
kóniai célzattal alakult meg a Tábitha Nõegylet is (1860). 1942-ben a Deák téri Luther Tár-
saság 50 vidéki evangélikus ifjú részére Iparostanonc Otthont nyitott, ugyanabban az
évben Gyermekotthon is létesült, amely 1943-ban 60 személyes Hadiárvaházzá bõvült.

A GYÜLEKEZET JELLEGE ÉS JELENE

Talán csak ellentétpárokkal jellemezhetõ, hiszen összetétele nem egynemû, homogén.
Egyik vonása a személytelenség. A nyilvántartásban szereplõ 2100 gyülekezeti tag Bu-
dapest egész területén elszórtan él, gyakorlatilag egymást nem ismerve ülnek az isten-
tiszteleteken, ahol rendszerint jelentõs a turisták vagy a vidékrõl Budapestre alkalmilag
látogatók részvétele is. A gyülekezet nyugdíjas lelkésze „Predigerkirche”-nek nevezte a
templomot, ahol a résztvevõket a prédikáció kapcsolja össze az egymás közötti kapcsolat
nélkül. Ugyanakkor egymást szeretettel számon tartó közösségek élik meg a testvériséget
elsõsorban a gyülekezet rétegalkalmain: a gyermek-bibliaköri alkalmakon és családi is-
tentiszteleteken, a három korosztály ifjúsági csoportjaiban, a házasok köre, a
kézimunkakör, a bibliaóra és bibliakör, a baba-mama kör vagy a magányosok körének
alkalmain, a Nõk Testvéri Közössége karitatív, segítõ szolgálataiban.

Végleteket rejtenek az iskolai végzettség mutatói is. Közkeletûen értelmiséginek tartott
és nevezett gyülekezet, amelyik vonás jellemzõ a presbitérium összetételére, az istentisz-
teleteken igét hallgatók általános jellegére is. Ugyanakkor a templomban az egyetemi ta-
nárok, akadémikusok vagy felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõk között ott ülnek
iparosok, fizikai munkások és életüket segédmunkásként vagy házmesterként leélt idõs
emberek is. A reménytelenül sokféle szellemi igényt emberileg lehetetlen mindenki szá-
mára jól kielégíteni. Egyik út a helyi gyülekezeti alkalomból kinõtt Értelmiségi Mûhely a
Deák téri gimnáziumban tartott alkalmaival, de ilyen próbálkozásnak tekinthetõk az
évente háromszor minden nyilvántartott gyülekezeti tagnak-családnak postázott gyü-
lekezeti levelek füzetei is, amelyet fontos szolgálatnak ítélünk az egyház peremén élõk
megszólításában is: eljuttatni hozzájuk azt az üzenetet, amely távolságtartásuk miatt
csak így érheti el õket.

Pótolhatatlan segítséget jelent a gyülekezeti munkában az önkéntes segítõk nagy tábo-
ra. Mind a GyBK-csoportoknak, mind az ifjúsági munkának vagy a különféle rétegalkal-
mak mindegyikének megvannak a nem lelkészi vezetõik, akik a szervezés, a csoportok
összetartása vagy az alkalmak vezetése terén is ott állnak a lelkészek mellett. Az egyház-
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községben három gyülekezeti lelkészi állás van, amelyek közül az egyik a mindenkori
kerületi püspöké, mellettük egy segédlelkész végzi még a lelkészi szolgálatokat. A pres-
bitérium az egyházi törvényben megszabott maximális létszámban mûködik, munkáját
különféle bizottságokban is végzi (gazdasági, pénzügyi, ingatlan-, zenei, építési bizott-
ságok). Az egyházközség 2002. május 25-én tartott közgyûlése képviselõ-testületet is vá-
lasztott.

ÉPÜLETEINK

A Pesti Evangélikus Egyháznak a templom és a parókia épületei mellett 1/7 tulajdon-
része van a Deák téri Evangélikus Gimnázium épületében, és 1/7 tulajdoni arány a fasori
gimnázium épületében is. Egyházközségünk a tulajdonosa a Puskin u. 12. számú épü-
letnek is, amelyik a Déli Evangélikus Egyházkerület központja, s mint ilyen, a gimnázium
épületével együtt közegyházi fenntartású.

Saját kezelésû épületeinken egy évtizede tervszerû, hosszú távú felújításokat vég-
zünk. Gyakorlatilag a parókia épületének egészében (néhány bérlakást kivéve) kicseré-
lésre kerültek a nyomó- és lefolyócsövek csakúgy, mint a függõleges lefolyók a falakban
és az udvaron is. Ezzel az épület további vizesedése is lényegében megszûnt. Kialakítást
nyert a könyvesbolt, az óvoda, egy második lelkészlakás, a nyugdíjasklub helyiségei, az
alagsorban egy urnaterem. Bõvítettük és minden igényt kielégítve korszerûsítettük a
lelkészi hivatal helyiségeit, a sekrestyét és elõterüket. Rendbehoztuk a gyülekezeti
termeket, valamint többszemélyes nõi és férfimosdók kialakítására is sor került, amelyek
elsõsorban az országos rendezvények megtartását segítik. Az épület egyes részeiben
elvégzett tervszerû felújítások tették lehetõvé, hogy ezek az épület külsõ felújításával
nyerjenek befejezést, amihez 2001-ben az V. kerületi önkormányzat jelentõs segítséget
nyújtott.

Fontos cél volt, hogy a parókia épületét a lehetõségek mértéke arányában egyházi cé-
lokra szabadítsuk fel, kiváltva több, korábban részben állami nyomásra is kialakított bér-
lakást. A korábbi lakók elhelyezését részben cserelakásokkal sikerült megoldani, az ön-
erõ mellett felhasználva erre a célra is az egykori államosított ingatlanunkból származó
kárpótlási forrást is.

Elõttünk álló nagyobb feladat a templom felújítása, ahol az elmúlt évtizedben a paró-
kia épületéhez hasonlóan részleges felújítások történtek: a teljes villanyhálózat cseréje,
az orgona felújítása és bõvítése, a tetõzet karbantartása. 2002-ben 170 milliós állami cél-
támogatással megkezdõdhetett a templom nagyfokú rekonstrukciója, elsõ menetben a te-
tõzet teljes felújításával, mintegy 75 millió forintos becsült költséggel. Nagy igényû tudo-
mányos felmérés is készült az épület lehetõség szerinti minél eredetibb állapotának hely-
reállítására, hiszen épületünk a magyar reformkor stílustörténete szempontjából igen
jelentõs klasszicista stílus elsõ épülete.  A munkák a következõkben Isten segítségével a
külsõ és belsõ felújítással és korszerûsítéssel folytatódnak.
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Megemlítjük még, hogy a Magyar Millennium Kormánybiztos Hivatala 10 millió fo-
rintos támogatásával egy harangjáték került 2001-ben a templom mellett a parókia épü-
letére, amelyik pótolni hivatott a templomunk egykori, lebontott tornyát és harangjait is.
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Megtartó hagyományok a gimnáziumban
Mi is a hagyomány? Értékes tudás, tapasztalatok sokasága, amelyet érdemes megtarta-
ni. Minden nemzedék hozzáad valamit, hogy használhatóbb, jobb legyen életünk. A csa-
ládban, kis közösségben tanulható meg leginkább. Nem elsõsorban könyvbõl, hanem a
gyakorlati életben, a tevékenység során tehetjük magunkévá. Megtartó, összetartó erõ,
amelyet óvnunk, ápolnunk kell. A továbbadás felelõsségteljes folyamat, apáról fiúra
száll, gondos tervezést, szeretetteljes odafigyelést igényel, melyet továbbadnunk
kötelesség.

A pesti evangélikus oktatás – elemi, polgári, gimnázium – fellegvárában a tanítás és
nevelés mesterei tanítottak: az elemiben: Péterfy Sándor, a gimnáziumban: Tavasi Lajos,
Mikola Sándor, Böhm Károly és a többiek. Kiváló tudósok, politikusok, mûvészek kerül-
tek ki padjaiból: Petõfi Sándor, br. Podmaniczky Frigyes, Falk Miksa, Herzl Tivadar, Kál-
mán Imre, Kandó Kálmán és a többiek.

„ ... ha fiúgyermeket nevelünk, csak tanult embert nevelünk, de ha nõt nevelünk, egész
családot nevelünk” – olvasható a Deák téri polgári iskola 1883/84-es értesítõjében. Az
1933-ban megindult leánygimnáziumban a legkorszerûbb ismereteket magasan kép-
zett, kiváló tanárok tanították: modern idegen nyelveket, mûvészettörténetet dr. Láng
Margit, éneket Kapi-Králik Jenõ és Weltler Jenõ, rajzot Glock Klára. A magyar nyelv és a
hazafias érzés kimagasló ápolói voltak: Jeszenszky Ilona és Zelenka Margit, akik
Bánkúty igazgató úrral az 1937-es kufsteini emléktábla-elhelyezés megszervezõi
voltak. Voltak tanulmányi kirándulások, színház- és hangverseny-látogatások, iskolai
színházi elõadások dr. Bánkúty Dezsõ igazgató rendezésében, hangversenyek és
jótékony célú elõadások, teadélutánok, mûködtek egyesületek, cserkészcsapat,
önképzõkörök, pl. a SZEMBE, a Szép Magyarsággal Beszélõk Egyesülete. A SZEMBE
célja, hogy tiszta magyar beszédre szoktasson. Több mûvészünk elsõ
szárnypróbálgatásának színhelye – emlékezik vissza Sándor Judit operaénekes.

Iskolai évkönyvekbõl, visszaemlékezésekbõl, rádió- és tv-riportokból képet alkotha-
tunk, milyen volt a Deák téri leánygimnázium (Budapesti Evangélikus Leánygimnázi-
um). Termékeny volt, mert megvolt a harmónia az élet és az életforma között, az iskola ne-
velési és oktatási céljai között. Követendõ számunkra, mert célul tûzte ki a nemzeti együvé
tartozás, a nemzeti tudat, a hazaszeretet érzésének kibontakoztatását, a biztos tudáson
alapuló, mûvelt, felelõsségteljes, egymást segítõ, toleráns keresztyén ember nevelését.

Sajnálhatjuk a régi iskola, az értékes mûveltség pusztulását, de ha csak sajnáljuk, ak-
kor nem tudjuk, micsoda folyamattal állunk szemben. Ez a folyamat természetes és törté-
nelmi. Természetes, hogy magán viselte az életnek a nyomait, amelyikbõl fakadt. Az álla-
mosítás miatt 1952-ben megszûnt gimnázium kötelez, de új utak keresésére is ösztönöz.

A Deák téri Evangélikus Gimnázium 10 éves újraindulását ünnepli. A volt növendé-
kek kezdeményezésére a Magyarországi Evangélikus Egyház segítségével indulhatott
meg újra az oktató-nevelõ munka. A kezdetektõl Schulek Mátyás igazgatja a gimnáziu-
mot. Egy nyolcosztályos és egy négyosztályos tagozaton 12 osztályban közel 350 diák ta-
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nul és 40 pedagógus dolgozik. Kiemelten fontos cél a német nyelv magas szintû oktatása,
a németországi testvériskolai kapcsolatok ápolása. Az ének és zene megszerettetésében
nagy szerepe van az iskola ének- és zenekarának.

Napjainkban égetõen sürgõs feladat a múlt és a jelen közötti kapcsolat, a kapcsok meg-
keresése, a történelmi önismeret kialakítása. Keressük azokat a lehetõségeket, amellyel
felkelthetjük diákjainkban a múlt iránti érdeklõdést. A gyermek kíváncsiságára építünk,
aki tudni szeretné, ki õ, honnan jött, mik a gyökerei. Amit megismert a múltból, azzal saját
magát gyarapítja. S ha megismerte a múltját, felismeri, hogy az építi õt. E kutatómunka
nyomán olyan szellemi áramlat indul el, amely újabb és újabb lökést ad a kutatói hajlam
kialakulásához. Ebben a magára talált emberben megsokszorozódik az erõ, tudásban
gazdagabb, lélekben erõsebb emberré válik.

Diákjaink nevelésében a hagyományok megismertetése és ápolása kiemelt felada-
tunk. Az év közben tartott megemlékezések: október 6-a, március 15-e, az egyházi ünne-
p e k :
reformáció napja, karácsony, húsvét, mennybemenetel napja, pünkösd az emlékezés, a
példaképnyújtás, a tiszteletadás, a hála alkalmai.

A szép magyar beszéd ápolását szolgálja az iskolai vers- és prózamondó verseny. Tör-
ténelemórákon, az Evangélikus Országos Múzeum múzeumi óráin ismerkedünk az is-
kolatörténettel. Beszélgetésre hívtunk volt diákokat: Bencze Imréné Ruttkay-Miklián Ág-
nest, Sólyom Évát, dr. Novobátzky Sándorné dr. Nagy Paulát, és a Deák-napon versenyt
rendeztünk, ki tud többet az iskoláról. Diákjaink felkerestek volt diákokat és riportot ké-
szítettek, amely az iskola faliújságán és a Deák Élet címû iskolaújságban jelent meg.
(Nemegyszer a diákok nagymamái voltak a riportalanyok.) Két éve iskolamúzeum is
nyílt, amely az I. emeleti körfolyosón hirdeti az iskola múltját.

A honismeretbe beletartozik hazánk megismerése. Iskolai tanulmányi kirándulások
során diákjaink sok szép helyre eljutnak, a végzõs osztályok pedig erdélyi körutat tesz-
nek.

Eddig három alkalommal került megrendezésre a Kisbalaton természetvédelmi tá-
bor, ahol egy szigetet építettek, de jutott idõ a csónakos és biciklis felfedezõutakra, a nö-
vény- és állatvilág megfigyelésére. Akik nyáron is szívesen járják az országot, azok már
több alkalommal is gyalogos vándortáborba indulhattak. Hatodik alkalommal került
megszervezésre hagyományõrzõ táborunk. Magyarország más-más tájegységét keres-
tük fel, és szép falusi környezetben, jó levegõn töltöttünk el egy hetet: Drávaszög,
Mezõföld, Kemenesalja és Õrség szerepelt programunkban. Ismerkedtünk a környék
földrajzi és történelmi nevezetességeivel, és szakember segítségével egy-egy népi
kismesterség alapjait sajátítottuk el: szövés, fafaragás, fazekasság, bõrözés,
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gyöngyfûzés, nemezelés, kosárfonás, szalmafonás, batikolás. Egy alkalommal a
magunk készítette kemencében égettük ki agyagedényeinket. Felkeltjük diákjainkban az
érdeklõdést a környezet komplex megismerésére, amely kiterjed az anyagi, a szellemi és
társadalmi kultúrára, lehetõség nyílik a magyar nyelv és irodalommal való kapcsolat
elmélyítésére.

Az a gyermek, aki szereti és ápolja a múltat, az felnõtt korában is óvja környezetét,  gya-
rapítja azt. Aki gyermekként ápolja a magyar múltat, az felnõttként is szorosan kötõdik a
magyar mûveltséghez. Aki igent mond a múlt értékes hagyományaira, az a jövõt építi. Ezt
az örökséget meg kell õrizni és tovább kell adni!

  Zomboryné B. Rozália
   a gimnázium történelem-hittanára

Budapest-Deák téri Evangélikus Gimnázium
1052 Budapest, Sütõ u. 1. Tel.: (1) 317 3963
Honlap: www.deg.sulinet.hu
Igazgató: Schulek Mátyás

4. Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
  A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A türelmi rendelet életbelépése után hamarosan megindult az evangélikus hívek gyüle-
kezetekké szervezõdése, majd templomépítése Pest-Budán. A magyar, német és szlovák
ajkú evangélikusok nagy áldozatokkal és sok-sok nehézséggel küszködve, de megmutat-
ták hitüket és egyházszeretetüket már a 19. század évtizedei során, majd a 20. század elsõ
felében is.

A fasori templom és gyülekezet története a 20. század kezdetével esik egybe. A pesti
egyház 1900. december 17-én tartott képviselõ-testületi ülésén az akkor már a Deák téren
(Sütõ utca) mûködõ evangélikus fõgimnázium igazgatója, Góbi Imre terjeszti elõ indítvá-
nyát új iskolaépület építésére, majd néhány hónap múlva már konkrét telekajánlatról
döntenek a millenniumi ünnepekre gyors fejlõdésnek indult városrészben, a Városliget-
hez közel esõ Fasorban. Az Andrássy út, a Hõsök tere, a Vajdahunyad vára, a nagy múze-
umok és a földalatti vasút mentén a korábban ritkán lakott és kertészetekkel gazdag terü-
leten gyorsan épültek paloták és egyszerû bérházak ezekben az években. Az Andrássy út
közelében pazar nagypolgári házak, a kerület belsõ részén pedig a középréteghez tartozó
iparosok és kereskedõk 3-4 emeletes házai épültek.
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Mágócsy-Dietz Sándor vezetésével alakult meg az építõbizottság és dr. Bókay Árpád
presbiter tette a nagy fontosságú indítványt, hogy „szoros kapcsolatban az új fõgimnázi-
ummal, emeljenek templomot is, a fõgimnázium egyházi jellegének kidomborítására,
valamint azért, hogy a vallási életnek új központot teremtsenek”.

A két telek megvétele és a széles körû gyûjtés megindítása után pályázatot írtak ki a
templom és iskola épületére. A pályázatok rendben be is érkeztek, kiosztották az elsõ há-
rom díjat, megvették ezenkívül még két pályázó tervvázlatait is, ám elfogadásra és kivite-
lezésre egy versenyen kívül beérkezett pályázat került, Pecz Samu mûegyetemi tanáré,
akit azután az építés vezetésével és a belsõ terek díszítésének tervezésével és munkaveze-
tésével is megbíztak.

Az építés 1903 õszén kezdõdött el, 1 évvel késõbb a fõgimnáziumban már megkezdõd-
hetett a tanítás, 2 évvel késõbb pedig megtörténhetett a templom felszentelése is, 1905. ok-
tóber 8-án, Bachát Dániel püspök szolgálatával. Ez a nap volt az újonnan megalakuló
gyülekezet elsõ lelkészének, Kaczián Jánosnak beiktatása is a fasori lelkészi kör elsõ lel-
készeként. Néhány név azok közül, akik jelen voltak ezen az ünnepi alkalmon: báró
Prónay Dezsõ egyetemes felügyelõ, Scholtz Gusztáv esperes, Fabiny Gyula esperességi
felügyelõ, Szilassy Aladár és Szabó Aladár a református egyház részérõl, Boncz Ödön
minisztériumi tanácsos, dr. Erõdi Béla tankerületi fõigazgató a kormány részérõl, Pecz
Samu építész, dr. Liedemann Frigyes fõjegyzõ, dr. Mágócsy-Dietz Sándor iskolai elsõ
felügyelõ, dr. Bókay Árpád, dr. Bókay János, dr. Elischer Gyula, Glück Frigyes képviselõ-
testületi tagok, Góbi Imre és Falvay Antal Deák téri igazgatók és a teljes tanári testületek,
valamint dr. Zsigmondy Jenõ közös egyházi felügyelõ, aki átvette az épületet és
továbbadta Góbi Imre igazgatónak.

1905-tõl a lelkészi kör önálló anyakönyvet vezet.
Egybeépült tehát a templom és iskola (ahogyan Reményik Sándor írta 1925-ben). Épí-

tészetileg talán nem elõnyös, ám lelki értelemben mindenképpen az! Ezt még az iskola
államosításának fájdalmas 37 esztendeje során is éreztük. Sokak hûsége és imádsága tet-
te lehetõvé azt, hogy ma már ismét szerves egységet alkosson egyházunk nagyhírû gim-
náziuma és ismét régi fényében tündöklõ közel százéves temploma.

A gyülekezet élete a század elején gyorsan fejlõdésnek indult. A fasori lelkészi körhöz
tartozó Angyalföld és Zugló 1941-ben önálló lelkészi körré alakul. Sokáig, egészen 1957-
ig a pesti egyház keretében közös képviselõ-testületünk volt a Deák térrel, ám a gyüleke-
zet önálló életet élt, szeretetben és barátságban a Deák tériekkel. Mindkét gyülekezetnek
komoly feladatokat adott a közvetlen közelében mûködõ evangélikus gimnázium, mind-
két templomban jeles lelkészek szolgáltak.

A fasori gyülekezetben a polgári középosztályhoz tartozók voltak többségben, akik
templomszeretetükkel és áldozatkészségükkel óvták templomukat és vették körül lelké-
szeiket. A gyülekezetben mindig eleven volt az ifjúsági élet, az elsõ évtizedekben, elsõsor-
ban Peskó Zoltán kántori és tanári szolgálata idején a zenei élet is.

Kaczián János 1923-ban bekövetkezett halála után Kemény Lajost hívta meg a gyüle-
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kezet lelkészéül, aki nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett. 1952-ig szolgált a Fasor-
ban, akkor „egyházi közérdekbõl” átvitték a Deák térre, ez azonban mind az õ életében,
mind gyülekezetünk életében fájó nyomokat hagyott. 1952–58 között Gyöngyösi Vilmos
lett a lelkész, majd az õ Németországba való kitelepülése után 1958–71 között Koren Emil.
Nehéz évek, évtizedek voltak ezek, ám a gyülekezeti élet eleven maradt. Aktív segédlelké-
szek segítették a munkát (Pásztor Pál, Mezõsi György, Blázy Lajos, Kinczler Irén, Harmati
Béla, Szirmai Zoltán) és a szomszédos evangélikus gimnázium nélkül is megmaradt az
ifjúsági közösség életrevalósága, erõs konfirmanduscsoportok, kirándulások, népes bib-
liaórák.

1971-tõl lettem én segéd- és másodlelkészi évek után a gyülekezet elsõ lelkésze. Ma már
e 30 esztendõ is múltnak számít. Legelõször a templom háborús nyomainak az eltünteté-
sére törekedtem, aktív és mindenben segítõ presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal karöltve.
1973–74-ben a teljes templombelsõ eredeti díszítõfestését végeztük el egy kiváló temp-
lomfestõ, Kovács Géza segítségével. A rendkívül megrongált falak és bútorok felújítása a
reveláció erejével hatott a gyülekezet tagjaira. Aztán a templomfûtés felújítása, majd a
külsõ renoválás következett. Közben a tetõzet szerkezeti és borítási munkálatait is elvé-
geztük. A legutolsó 4 évben pedig a háború utolsó napjaiban elpusztult ólomberakásos,
színes, figurális ablakok rekonstrukciója következett, az eredeti Róth Miksa által tervezett
ablakok tervrajzai és eredeti fényképek alapján. Kiss Miklós üvegmûvész, Erdélybõl át-
települt mester alázatos és kiváló munkáját dicsérik elkészült és még most is készülõ
színes ablakaink. Ugyancsak az elmúlt években készült el Kéry Lajos akkori
másodfelügyelõnk adománya nyomán a háborúban elveszett nagyharangunk öntése és
helyére kerülése. Új toronyórát szereltünk fel, amely szép hangon jelzi a környék lakóinak
is az idõ múlását.

A gyülekezet életében talán annyi a változás, hogy egy egész nemzedék öregedett meg,
és mivel gyülekezetünk területén nem épültek új házak a háború óta, fogy a hívek száma.
A Fasori Evangélikus Gimnázium újraindulása (1989) jelentett egy kis élénkülést, de ez
ma már nem ugyanolyan, mint a század elején. A diákok és tanárok hétvégén hazamen-
nek, diák-istentiszteletek csak ünnepeken és a hét elsõ reggelén vannak.

Gyülekezetünk múltja része a pesti életnek, a 20. században, minden örömével és ter-
hével, gondjával együtt. A második világháború áldozatainak mi állítottunk elõször em-
léktáblát, 1990. június 30-án, a megszálló csapatok kivonulásának napján.

A JELEN
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Az a tény, hogy sok az idõs gyülekezeti tagunk, meglátszik az egyszerû vasárnapok temp-
lomlátogatottságán. Ám ünnepeken vagy különleges alkalmakon mégis megtelik a
templom, eljönnek az elköltözöttek, visszajönnek a régebben itt konfirmáltak és család-
tagjaik is. Istennek adunk hálát azért, hogy a konfirmandusok száma ma is a legmaga-
sabb egyházmegyénkben, az ifjúság ma is aktív. Templomunk szépsége az esküvõk
magas számában is megmutatkozik, kereszteléseink száma is jelentõs, megközelíti a
temetések számát. Gyülekezeti és iskolai hittanóráink száma is jelentõs. Ezek a tények
erõsítik reménységünket, hogy gyülekezetünk életképes, a fogyó lélekszám ellenére is.
Feladatunk még egy mindössze félévnyi idõre államosított, 3 emeletes bérház fenntartása
is, amelyben egyházi és nem egyházi bérlõk lakásai vannak. A ház külsõ-belsõ
tatarozása is az elmúlt évtizedek nagy költséggel járó munkája volt. Jelenleg általában jó
állapotban van.

Templomunkban a folyamatban lévõ újabb ablakok elhelyezése mellett gondunk a
falak vizesedése, alulról, talajvíz feltörése nyomán. Most keressük a legjobb megoldást
ennek megszüntetésére. Korábban felújított orgonánk is tisztításra és hangolásra szorul:
ez is közeli feladat.

Igyekszünk mindezeket saját erõnkbõl megoldani, amint korábban is tettük, hiszen az
elvégzett munkákhoz csak elenyészõ egyházi vagy önkormányzati segítséget kértünk és
kaptunk.

Részt veszünk a gimnázium életében is, hitoktatással, lelki szolgálatokkal. Azért
imádkozunk, hogy iskolánk lelki élete is erõsödjék és fejlõdjön. Ami rajtunk áll, azt igyek-
szünk megtenni.

A JÖVÕ

Én magam már hosszú távra nem tervezhetek. Ám a templom és a gyülekezet élete folyta-
tódik Isten bölcsessége és gondviselése által! 2005 októberében ünnepeljük majd a 100.
évfordulót! Presbitériumunkban már most is vannak fiatalok, a templomjárók és az eskü-
või párok között is: õk viszik majd tovább a hit és egyházszeretet fáklyáját.

Ha rövidebb távra gondolunk: most alakul egy fiatalokból álló énekkar. Mint minden
évben, idén is, jövõre is több szép egyházi hangverseny lesz templomunkban magyar és
nemzetközi együttesek közremûködésével. Családi és ifjúsági istentiszteleteket tartunk
havonként.

Az ún. „középnemzedék” számára havonta beszélgetõs alkalmakat szervezünk, ér-
dekes, általuk választott témák alapján, neves elõadókkal. Reménységgel kezdtük meg
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az új évezredet, a 21. századot, ezzel az imádsággal: Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk!

Szirmai Zoltán
gyülekezeti lelkész, esperes

Lelkészi hivatal: 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Tel./Fax: (1) 322 2806
Istentiszteleti hely: Budapest VII., Városligeti fasor 17.
Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/fasor

Lelkész: Szirmai Zoltán esperes
Kézdy Péter segédlelkész

Felügyelõ: dr. Gálos Miklós
Lélekszám: 1772/2334/510
Testvérgyülekezet: Bukaresti magyar–román evangélikus gyülekezet(Románia)

Linköpingi Dómtemplom gyülekezete (Svédország)
Trostbergi Krisztus-gyülekezet (Bajorország)

Hozzá tartozik: Budapest VI. és VII. kerületének a Nagykörúton kívüli része,
valamint a XIV. kerületnek a Francia út és a Mexikói út között
haladó vasútvonaltól DNy-ra esõ része

A BUDAPEST-FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

Magyar, német és latin nyelven kezdõdött el az oktatás. A gimnázium jogelõdjét a pesti
evangélikus egyház magyar, német és a szlovák ajkú tagjai alapították. Schedius Lajos
késõbbi akadémikus alakította ki az oktatás elveit, szerkezetét. Nálunk 1843-tól lett ma-
gyar az oktatás nyelve. Petõfi Sándor az 1833–34-es tanévben tanult iskolánkban. A Sütõ
utcai épületben, ahol most a Deák téri Evangélikus Gimnázium mûködik 1864-tõl folytat-
hattuk mûködésünket. Ott tanított Böhm Károly, egykori igazgatónk, a Magyar Filozófiai
Szemle címû újság elindítója, Lehr Albert akadémikus, Arany János verseinek neves
elemzõje, Tavasi Lajos az elsõ magyar pedagógusújság elindítója. A modern Izrael állam-
eszméjének alkotója Herzl Tivadar is abban az épületben végezte el középiskolai tanul-
mányait. Hazánk nemzeti kultúrája és mûszaki fejlõdése megalapozói közül Kandó Kál-
mán mérnök, Kálmán Imre és Doráti Antal zeneszerzõk, Glatz Oszkár és Fényes Adolf
festõmûvészek, Stein Aurél keletkutató, Lukács György esztéta-filozófus neve ismert
iskolánk volt tanítványai közül.

A Fasorban 1904-ben kezdtük meg mûködésünket Glosius Dániel és neje, Artner Sa-
rolta alapítványa segítségével. Itt Rátz László, Hittrich Ödön, Mikola Sándor, Renner Já-
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nos igazgatók alakították ki azt a pedagógiai hagyományt, amely Wigner Jenõ és
Harsányi János Nobel-díjasokat, illetve Neumann Jánost, a mai számítógép mûködési
elve kidolgozóját adta a világnak. Munkásságukért 2002-ben bekerültek a Magyar
Örökség Díj díjazottjai közé. Kortársaink közül Faludy György költõ, Balogh János
ökológus professzor, Tátrai Vilmos zenész és Bogsch Árpád nemzetközi jogtudós a
legismertebb volt tanítványunk.

Az iskola mûködését 1952-ben megszüntették, az épületben az Országos Pedagógiai
Intézet mûködött visszaadásig.

Az Evangélikus Egyház Szentágothai János, Petri Gábor, Cselõtei László akadémiku-
sok, Bogsch Árpád ENSZ-diplomata és Teller Ede atomfizikus támogatását élvezte újra-
indulásakor. Frenkl Róbert egyetemi tanszékvezetõ országos felügyelõi megbízatása és
D. dr. Harmati Béla elnök-püspöksége idején, Wigner Jenõ Nobel-díjas és a volt diákok se-
gítségével Glatz Ferenc miniszter támogatásával 1989-ben kapta vissza és szerelte fel a
gimnáziumot. Dr. Gyapay Gábor az iskola régi tanárai bevonásával szervezte újjá az in-
tézményt.

A 2000–2001. tanévtõl 4 és 8 évfolyamos gimnáziumként mûködünk. Iskolánk elsõ-
sorban valamelyik történeti felekezet ajánlásával fogad el jelentkezést. Az országos felmé-
rések és statisztikák alapján nevelési teljesítményeink kiválók. Végzõs tanulóink
többsége általában orvosi, jogi, közgazdasági és mûszaki egyetemre tesz sikeres felvételi
vizsgát. Az országos középiskolai tanulmányi versenyek döntõin az utóbbi 3 évben
anyanyelvi, matematikai, természettudományos és idegen nyelvi érdeklõdésû tanulóink
minden évben szerepeltek. A hittan 5–12., a latin nyelv 5–8. évfolyamig történõ, kötelezõ
órakeretén túli vállalását elvárjuk a felvételt nyertektõl. A gimnázium iskolarendszeren
kívüli gépírás-szövegszerkesztés szakképzési fakultációt folytat a 11. évfolyamtól. Elõtte
a 8. évfolyamtól ECDL (EU gépíró-szövegszerkesztõ) és gépkocsivezetõi tanfolyamokat
is szervezünk. Gimnáziumunk gyógytestnevelési foglalkozásokat tart a rászoruló
tanulóknak. Angol, német, francia, olasz nyelvet oktatunk. A vidéki tanulók a Rózsák
terén mûködõ evangélikus kollégiumba automatikusan felvételt nyernek.

Dr. Tárnok Dezsõ
 igazgató

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21. Tel.: (1) 321 1200
Honlap: www.fasor.inf.hu
Igazgató: dr. Tárnok Dezsõ
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5. Budapest-Ferencvárosi Evangélikus
Egyházközség

  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A ferencvárosi gyülekezet szervezése 1941-ben kezdõdött, amikor a püspök kiküldte dr.
Halász Kálmánt az evangélikusok összegyûjtésére. 1945. június 25-tõl a Pesti Evangéli-
kus Egyház önálló anyakönyv vezetésére jogosult lelkészi köre volt, 1953 óta pedig a pesti
egyházból kiválva önálló egyházközséggé vált.

Már a háború elõtt tartottak istentiszteleteket a ferencvárosi városrészben, a
Lenhossék utcai iskola tornatermében. A kerülettõl kapott egy telket a gyülekezet
templomépítés céljára, de sajnos közbeszólt a háború, és ez csupán szóbeli ígéret maradt.

Gyülekezetünk elsõ lelkésze dr. Halász Kálmán volt, aki 1945-tõl 1952-ig szolgált a
gyülekezetben. Szolgálata alatt jutott egy gyülekezeti tag adományaként a ferencvárosi
egyházközség egy lakóingatlanhoz (1096 Bp., Thaly K. u. 28.). Ezt az ingatlant alakítot-
ták át kezdetben lelkészlakássá és lelkészi hivatallá, valamint templommá. 2001. decem-
ber 21-ig itt tartottuk a gyülekezeti alkalmakat. 2002. szeptember 7-én az épületet lebon-
tották.

1947-ben Rück József mérnök vezetésével egy toronyrész került kialakításra az isten-
tiszteleti helyiség elé. Így az épület udvari része már valóban egy kis templom létét jelezte,
bár az utcafrontról mindebbõl semmi nem látszott és nem látszik.

Ezekben az években segédlelkészek is segítették az itt szolgáló gyülekezeti lelkész
munkáját. 1946–1950 között Petrik János, 1950–1951 között Rõder (késõbb Rédey) Pál
segédlelkész szolgált a gyülekezetben. Dr. Halász Kálmán szolgálata után 1952-tõl
1953-ig  Süle Károly helyettes lelkész látta el a gyülekezeti feladatokat. 1953. február 4-tõl
június 11-ig Rédey Pál szolgált a ferencvárosi egyházközségben, majd ezt a szolgálatot
1953-tól 1959-ig Bonnyai Sándor vette át.

A gyülekezet rövid történetében dr. Rédey Pál töltötte el a leghosszabb szolgálati idõt,
ugyanis 1959. szeptember 21-tõl 1999. június 30-ig vezette a gyülekezetet. Az õ szolgálati
idejében is voltak a gyülekezetnek segédlelkészei. 1959–1961 között ifj. Drenyovszky Já-
nos, 1961–1964 között Szirmai Zoltán, 1964 és 1965 között Hegedüs Lajos, valamint
1965–1970 között Bándi Sándor segédlelkész.

Természetesen a templom is tovább szépült, s 1974-re elkészült a belsõ tér megnagyob-
bítása, s így már 120 fõ befogadására lett elegendõ ez a kis templom. 1976-ban a gyülekezet
egy új orgonával lett gazdagabb, mely a híres pécsi orgonaépítõ Angster József mûhelyé-
bõl került ki, s elõször a kaposvári zsinagóga orgonájaként mûködött, s hosszú út után
került a ferencvárosi evangélikus egyházközségbe. Ez a 100 éves hangszer felújítása
után több koncerten volt fõszereplõ barokk hangzásával, gyönyörû hangjával.

Sajnos az elmúlt negyven év erre a gyülekezetre is rányomta bélyegét. Nagyon nehéz
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körülmények között kellett folytatni a gyülekezeti munkát, így a vasárnapi istentisztele-
teket, a kereszteléseket, a konfirmációs oktatást. A nagyszámú temetés azt mutatta, hogy
a gyülekezet szép lassan kihal. Ennek megváltozására csupán az új lehetõségek, a poli-
tikai változás mutatott reményt.

NAPJAINK

1999. július 1-tõl helyettes segédlelkészként Szabó Julianna vette át a szolgálatot. Szep-
tembertõl elkezdõdtek a hittanórák és gyerekbibliakörök, s vendégek részvételével szere-
tetvendégséget tarthatott a gyülekezet (Bencze Imréné a Bálint házaspár missziói útjáról
tartott diafilmes beszámolót). 1999 végén a templom világítását kellett teljes mértékben
felújítani, majd 2000 elején az orgonát, mely ismét eredeti gyönyörû hangján szólhat.

2000. május 6-án, a gyülekezet életében elõször gyülekezeti kirándulás volt (Zirc, Pan-
nonhalma).

2000. június 25-tõl Szabó Julianna lett a gyülekezet lelkésze. A megkezdett munka foly-
tatódik. S közben új feladat is elõkerül, ugyanis a gyülekezet területét eléri a kerületben
folyó tömbrehabilitáció, s ennek kapcsán a két szomszédos telek megvásárlásával egy új
gyülekezeti központot szeretnének itt, a Thaly Kálmán utcában létrehozni. Ebben a
komplexumban egy 160 fõt befogadó templomot, gyülekezeti termet, öregek nappali fog-
lalkoztatóját, lelkészlakást és hittantermeket szeretne a gyülekezet kialakítani.

A gyülekezet bízik benne, hogy ez nem csupán álom, hanem valóság is lesz. Hisz a gyü-
lekezet építkezik kívül, belül. Nem csupán az alkalmak sokfélesége biztosítja a választás
lehetõségét, hogy mindenki megtalálhassa a számára legvonzóbbat (felnõtt bibliaóra, if-
júsági óra, ifjúsági kórus, gyerekbibliakör, hittan, konfirmáció), hanem a nagyon bensõ-
séges légkör is, mely a gyülekezeti tagokat s az újonnan érkezõket összefûzi.

2000. október 10-én missziói nap keretében szerette volna az itt élõk figyelmét felhívni
a gyülekezet az itt folyó munkára.

2001-ben a gyülekezet történetében elõször megrendezésre került egy ifjúsági és egy
gyerektábor, ezt a hagyományt folytattuk 2002-ben is, amikor már 17 gyermek táborozott
velünk Tiszaroffon.

2001. december 28-a és 2002. január 1-je között hosszú elõkészítõ munkát követõen a
gyülekezet 200 külföldi fiatalt látott vendégül a Budapesten megrendezésre került Tai-
zé-i „Bizalom zarándokútja” találkozó keretében. A fiatalok többségével azóta is tartjuk
a kapcsolatot, s reméljük, hogy a jövõben is fogunk tudni találkozni velük közös táborok
szervezésével.

S természetesen a munka folyik tovább mind lelki, mind szellemi, mind pedig testi sí-
kon. Bízunk benne, hogy a mostani, már fejlõdõ tendenciát mutató statisztikai adataink
egyre bõvülnek a jövõben, s nem kihaló gyülekezetként leszünk számon tartva.

Eközben a gyülekezet istentiszteleti és hivatali helyében is változás történt. Mély há-
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lával mondunk köszönetet római katolikus testvéreinknek, mert Paskai László bíboros
prímás érsek úr szíves hozzájárulásával és Spányi András esperes úr kedves segítségé-
vel az építkezés átmeneti idejére istentiszteleteinket a IX. kerületi Gát utcai római
katolikus templomban tarthatjuk (ahol szombaton délutánonként katolikus misét
tartanak), hivatalunknak pedig a IX., Haller u. 19–21. sz. alatt található Szent Vince
plébánia ad otthont.

Jelenlegi statisztikai adataink:
Gyülekezet létszáma: 340 fõ.
Istentiszteleteken részt vevõk száma: 30 fõ.
Bibliaórákon részt vevõk száma: 7-8 fõ.
Gyerekbibliaórákon részt vevõk száma: 10–12 fõ.
Hittanórákon részt vevõk száma: 25–30 fõ.
Konfirmandusok száma: 2 fõ.
Talán nem túl biztatóak ezek az adatok, de ha azt nézzük, hogy egy-két családdal bõ-

vül folyamatosan közösségünk, mindenképp reménnyel kell, hogy eltöltsön bennünket.

Szabó Julianna
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 28.
Tel.: (1) 215 5795, Fax: (1) 456 0284
ideiglenesen 1096 Budapest, Haller u. 19–21.

Istentiszteleti hely: Thaly Kálmán u. 28.
ideiglenesen Budapest IX., Gát u. 4. (római katolikus templom)

Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/ferencvaros
Lelkész: Szabó Julianna
Felügyelõ: Kerekes Árpádné
Lélekszám: 1422/360/340
Testvérgyülekezet: folyamatban a tallinni (Észtország) német evangélikus

és finn gyülekezetekkel

Hozzá tartozik: Budapest IX. kerülete

6. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus
Egyházközség
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  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A józsefvárosi evangélikusok 1945-tõl a Pesti Evangélikus Egyházon belül a józsefvárosi
lelkészi körhöz tartoztak, mely önállóan vezette anyakönyveit is. A lelkészi kör lelkésze
1948-ig Gyöngyösi Vilmos, majd 1948-tól Grünvalszky Károly. 1953-ban a hét lelkészi
kör közül öt, köztük a józsefvárosi, önállósult. A szétválás okait, jogos indokait nem ku-
tatták és nem vetették fel azóta sem, pedig az anyagyülekezettõl mindössze három villa-
mosmegállónyira alakult az új gyülekezet. Akkor a föld felett az 52-es villamos, ma a föld
alatt az É–D-i metró köti össze a két gyülekezetet. A két templom egymástól 20 percnyi
sétára van.

A lelkészi kör lelkésze, Grünvalszky Károly lett a gyülekezet elsõ parókusa, aki 1979-
ben ment nyugdíjba. Az új lelkész, Ruttkay Levente 1984-ben lemond lelkészi állásáról és
kilép az evangélikus egyházból. A gyülekezet jelenlegi lelkészét 1985. április 13-án iktatja
be D. Káldy Zoltán püspök. Gyülekezetünk tehát fiatal, kerületünkben két, száz évnél
idõsebb baptista gyülekezet mûködik!

Templomunk igazán nincs. Az Üllõi út 24. sz alatti templom a Magyarországi Evangé-
likus Egyház tulajdona, 1905-ben építették tanácsterem céljára, Francsek Imre mûépítész
tervei alapján. A fasori gimnázium megépítése után országos gyûlések céljára szíveseb-
ben használták a gimnázium dísztermét. A gyülekezet a tulajdonát képezõ Karácsony
Sándor u. 31–33. sz. alatti épületében alakított ki istentiszteleti helyet, késõbb pedig sze-
retetotthont.

Az Üllõi úti templom használatát megnehezítette, hogy a II. emeleten van. A két szint
leküzdése szinte megoldhatatlan feladat elé állította a gyülekezet idõsebb tagjait, akiket
az emlékek amúgy is az anyagyülekezethez kötöttek – keresztelés, konfirmáció, eskü-
võ –, elég volt továbbmenni még néhány megállót. A közelmúlt történetéhez tartozik,
hogy 1993 óta liften is fel lehet jönni a templomba. Ez a templomlátogatók számát nem
növelte, de akik eljárnak, azok számára jelentõs segítség.

JELENÜNK

Így érkezünk meg a mához két istentiszteleti hellyel, a már említett Üllõi útival és a Kará-
csony Sándor utca 31–33 sz. alattival. A két istentiszteleti hely átlag létszáma ötven körül
mozog, a nagyünnepi istentiszteletek létszáma sem növekszik, sõt inkább csökken egy-
egy „jobb vasárnaphoz” képest. Az idõsödõ gyülekezet tagjait családtagok meghívják
egy-egy ünnepi ebédre (karácsony, húsvét) más kerületbe, esetleg más helységbe, így a
legrendszeresebb templomba járók is hiányoznak olykor a nagy ünnepekrõl. A több
napos ünnepeken a gyülekezeti tagok egy napot kiválasztanak és ezzel „letudják az ün-
nepet”.

A Karácsony Sándor utca 31–33 sz. alatt lévõ Mandák Mária Evangélikus Szeretetott-
hon tevékenysége bõvült. 1998 óta nemcsak idõs embereknek tudunk otthont biztosítani,
hanem a tetõtérben kialakított diákotthonban 29 egyetemistának is. Itt 14 szobában – 3
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egyágyas, 7 kétágyas és 4 háromágyas – adunk otthont 14 fiúnak és 15 lánynak. A gyüle-
kezet saját erõbõl, minden közegyházi és külföldi segítség nélkül közel 10 éves kuporga-
tással alakította ki ezt a tetõteret.

Az egyházközségnek egy lelkésze, két fõállású világi alkalmazottja, valamint egy tisz-
teletdíjas, zenemûvészeti fõiskolát végzett kántora van.

Gyülekezetünk a kis gyülekezetek közé tartozik, 350 család címét ismerjük. A keresz-
telések éves száma 2–3 között mozog, a konfirmandusok száma is e körüli. A temetések
száma 15 év alatt közel a felére csökkent, most 25 körül van.

Közegyházi célra évente 175 000 Ft körüli összeget utalunk át. (Országos egyházi járu-
lék 100 000 Ft, kötelezõ offertórium 25 000 Ft, gimnáziumi támogatás 30 000 Ft, Gusztáv
Adolf segély és szupplikáció 10–10 ezer Ft.) A gyülekezet mûködési támogatás címén
1998 óta évi 60 000 Ft-ot kap az országos kasszából. Szeretetotthonunk és diákotthonunk
sem állami, sem közegyházi támogatást nem kap.

A két fókuszból adódóan a szolgálatok megduplázódnak. A szeretetotthonban és az
Üllõi úton is hetente bibliaóra van. Ezeken az alkalmakon egy-egy bibliai könyvet olva-
sunk folyamatosan. Most János evangéliumát olvassuk, az elõzõ évben fejeztük be a Jele-
nések könyvét. A két bibliaórához jön még a diákotthon számára tartott otthonórák, ezek
kéthetente vannak, valamint a kerületünkben mûködõ Napfény Otthon, ahol heti egy
bibliaóra és havi egy istentisztelet van.

Hittanórát csak a gyülekezeti teremben lehetett tartani, hiszen 3-4%-nyi evangélikus-
sággal lehet számolni. Ez azt jelenti, hogy osztályonként legfeljebb egy evangélikus gye-
rek lenne, ha a beiratkozás 100%-os. A kerületben 10 általános és 5 középiskola van. Az
ide járó tanulók jelentõs része nem kerületi lakos. Ha van egyházi kapcsolata, a lakóhelye
szerinti gyülekezetbe jár. Külön érdekesség, hogy ha valaki egyházi középiskolába felvé-
telt nyer, az biztos, hogy nem fog járni gyülekezeti hitoktatásra, mert ezt az iskolában az
órarendben megkapja! – A két világháború között sem volt minden budapesti iskolában
evangélikus hitoktatás! Gyülekezetünk idõs hölgy tagjai emlegetik, hogyan jártak dél-
utánonként a Deák téri gimnáziumba hittanórára.

A GYÜLEKEZET JÖVÕJE

Része vagyunk a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, amely 2000-ben építette ki a
harmadik egyházkerületét, miközben az evangélikusok száma, az önálló gyülekezetek
száma fogy.

Az országos terveket nem ismerem, azt sem tudom, mennyiben és miben számít a köz-
egyház a gyülekezetre, és mi milyen segítségre számíthatunk.

A szeretetotthonunk, amely egyszerre nyújt otthont két nemzedéknek, semmilyen ál-
lamilag elismert formációba nem fér be, ezért csak a magunk erejére számíthatunk. Elõbb-
utóbb el kell dönteni, maradunk-e ebben a struktúrában vagy átalakulunk az állami nor-
mák szerint. Akkor kapnánk normatív támogatást, de egyházi jellegünk elhalványulna.

Egyelõre megpróbáljuk megõrizni függetlenségünket. A Karácsony Sándor utcai in-
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gatlanunk fejleszthetõ, ott korszerû gyülekezeti központot lehet kiépíteni. A jelenlegi
épület földszintes, a kerület fejlõdésével fel fog vetõdni az épület lebontása vagy átépítése.

Valószínû, ez a feladat már a következõ nemzedékre vár. Addig is tesszük a dolgunkat.

Kertész Géza
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Tel.: (1) 317 1803
Istentiszteleti hely: Budapest VIII., Üllõi út 24.

Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 31–33.
Budapest VIII., Illés u. (Napfény Otthon)

Lelkész: Kertész Géza
Felügyelõ: dr. Okolicsányi Pál
Lélekszám: 1742/594/297

Hozzá tartozik: Budapest VIII. kerülete, kivéve a Tisztviselõtelepet (Orczy út,
Vajda Péter utca, illetve Golgota út, Könyves Kálmán körút és
Üllõi út által határolt terület), valamint a Puskin utca mentén a
Deák térhez tartozó tömböket

Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon
1086 Budapest, Karácsony Sándor u. 31–33. Tel.: (1) 210 3411
Igazgató: Kertész Géza lelkész
Otthonvezetõ: László Annamária

7. Kispesti Evangélikus Egyházközség
   AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az 1870-ben megalakult Kispesten az evangélikus gyülekezet szervezkedése 1893-mal
vette kezdetét, amikor Masznyi Sámuel mint állami tanító letelepedett családjával együtt.
Érkezése után azonnal megkezdte az evangélikus gyermekek hitoktatását, szorgalma-
san fölkutatta a községben szétszórtan élõ evangélikusokat és 1894. június 24-én elsõ
ízben gyûjtötte össze a híveket a Hunyadi utcai állami iskolába megbeszélésre. Ezen a
megbeszélésen részt vett Melis János Budapest Deák téri segédlelkész is és elhatározták,
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hogy a Kispesten és a vele szomszédos Szentlõrincen lakó evangélikusok egyházat ala-
pítanak. Már ezen az elsõ megbeszélésen úgy döntöttek, hogy a községtõl templom és
paplak építésére alkalmas telek adományozását kérik. A község válasza 1901-ben
megérkezett, a fölajánlott terület kijelölésével. Ezzel Kispesten a természetben is
megvetette lábát a gyülekezet.

1894-ben a pesti gyülekezettõl kérik, hogy fogadja fiókegyházának, és lehetõsége sze-
rint támogassa közösségüket. Erre még ebben az évben igenlõ válasz érkezik. Az elsõ köz-
gyûlést 1895-ben tartották. Ezen a szervezõbizottság helyét átvette a megválasztott pres-
bitérium. A gyülekezet az elsõ istentiszteletet 1895 karácsonyának másodnapján tartja
meg az akkori Fõ utcai állami elemi iskola egyik termében, lelkészi szolgálattal és az elsõ
úrvacsoraosztással. A továbbiakban a helyi tanítók vezették az istentiszteleteket, és ha-
vonta lelkészeket hívtak Pestrõl. Közben a gyülekezet nagymérvû fejlõdésnek indul,
melynek nyomán 1907-ben kimondja az egyháztanácsi ülés az önálló lelkészi állás szük-
ségességét, majd ennek nyomán az egyházmegyei közgyûlés is örömmel fogadja a
missziói állás szervezését. A kispesti missziói lelkészi állomás elsõ lelkésze Máté Károly
volt, akit a kispesti és erzsébetfalvi presbiterek gyûlésén 1907. december 15-én szeretettel
és boldogan fogadtak. Megállapították az istentiszteletek idejét és a hitoktatás rendjét is.
A megválasztott missziói lelkész beiktatása a gyülekezet nagy örömére 1908. február 2-
án történt meg a református templomban. Ekkortól önálló anyakönyvet is vezetnek. Így
most már megindulhatott Isten kegyelmébõl a rendszeres és teljes gyülekezeti élet, s már
csak egy óhaj volt a hívek szívében a szervezés tekintetében: templomot és paplakot
építeni. – A megindulástól 13 év telt el és a hívek buzgó imádsága, egyházszeretete,
áldozatkészsége nyomán, de legfõképp a mi Urunk bõséges ajándékaként a szórványból
missziói egyház alakult.

Kispest község fejlõdésével együtt járt a gyülekezet fejlõdése is. A gyárak, üzemek ala-
pításával és megindításával sok új ember telepedik le, köztük evangélikusok is. A növeke-
dés következtében a kispesti rész önálló anyaegyházzá szervezõdését tervezgeti 1913-
ban. Ebben az idõben közösségünknek Kispesten 938 önálló keresettel bíró egyháztagja,
a pestszentlõrinci résznek pedig 230 egyháztagja volt.

A gyülekezet növekedésével a gyermekek száma is szaporodott. Kezdetben az állami
iskolák evangélikus tanítói végezték a hitoktatást, de nagy örömére szolgált a gyüleke-
zetnek, hogy 1919-tõl két hitoktató lelkészt is kapott. Ugyanebben az évben az
erzsébetfalvi gyülekezetrész részben önállósodik, mert saját segédlelkészt kap.

Itt emlékezem meg arról, hogy miután az evangélikus istentiszteletek tartását 1918 vé-
gén az állami iskolákban betiltották, a református testvéregyház az otthontalanná vált
gyülekezet elõtt megnyitotta templomát és mindaddig, amíg saját templomunk fölépült,
ott tartottuk az istentiszteleteinket.

A szervezetében kiépülõ gyülekezetnek gondja van a lelkigondozás kiterjesztésére is.
1921-ben elhatározzák, hogy a fölépült Wekerle-telepen és a Pestszentlõrincen lakó
evangélikus testvérek számára is tartanak istentiszteletet és ezzel ott is megindult az ele-
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venebb egyházi élet. Az egyház szervezésének döntõ napja érkezett el a gyülekezet szá-
mára 1922. február 2-án. Az ekkor tartott ünnepi közgyûlésen Kaczián János esperes be-
iktatta az anyásodását megért gyülekezet elsõ lelkészét, Máté Károlyt mint meghívott
rendes lelkészt. Szentlõrinc ekkor Kispest filiája lett.

A hivatalába lépõ lelkész Brandtner Pál felügyelõvel és az egyház vezetõségével
összeforrva teljes erejét latba veti az évtizedek óta kitûzött cél: a templom fölépítésére.
Számtalan megbeszélés, sok-sok tanácskozás után, Istenünkbe vetett hitben, bizodalom-
ban, építõ egyházszeretetben gazdagon, minden áldozatra készen, de anyagiakban sze-
gényen, a gyülekezet tagjainak nagy örvendezése közepette teszik le a templom alapkövét
1924. június 9-én. Ebben az idõben a gyülekezet új munkása, Drenyovszky János is, mint
hitoktató lelkész, a gyülekezet szolgálatába áll és minden tõle telhetõt elkövet, hogy a
gondjaira bízott gyermekek szüleit, a családokat is a templomépítés nagy ügyének szol-
gálatába állítsa. 1925 augusztusában az Úr segítségül hívásával megindul a templom-
építés. Isten kegyelme hordozta a buzgó gyülekezetet és az áldozatkész vezetõséget, míg
eljött az örömünnep napja: A hívek hálaadása közepette 1927. május 22-én Raffay
Sándor bányakerületi püspök fölszentelte a kész templomot a mi Urunk szolgálatára.

A templomépítés történetének szomorú fejezete, hogy az építési adósságot a hamaro-
san bekövetkezõ infláció miatt a gyülekezet nem tudta kifizetni, így az adósság átvállalá-
sa fejében a bazársort és harangozói lakást Kispest városa a tulajdonába vette. A másik ol-
dalon egy út nyitása miatt vettek el a területbõl, s végül egy gáznyomás-szabályozó is oda
került a minden oldalról megkisebbített területbõl. Ezek a tények a gyülekezet mûködésé-
ben máig ható gondokat és kellemetlenségeket okoznak. Mindemellett bízunk abban,
hogy a most gyengébb, de reménységünk szerint erõsödõ gyülekezet rendezni tudja a
külsõ körülményeket is, hogy istentiszteletei és minden alkalma méltó és sokak számára
segítséget jelentõ körülmények között folyhasson.

1927-ben a pestszentlõrinci gyülekezetrész missziói egyházzá szervezõdött.
1928-ban a lelkész súlyos betegségbe esett, majd az Úrban elhunyt. Haláláig

Kümmerle (Keveházi) Ottmár helyettes lelkész szolgál, majd 1929 elejétõl Abaffy Gyula
lelkész lesz a püspök által kinevezett adminisztrátor. Az utóbbi betegsége miatt 1929
márciusától Nandrássy Elek a helyettes-, majd az év végétõl a gyülekezet által
megválasztott rendes lelkész.

Az egyház lelki életének és szolgálatának megújulása vonalán is sok minden történt.
1934-ben a megújított formájú istentisztelet (új liturgikus rend) mellett a lelkész bejelen-
ti házi istentiszteletek tartását is (mely utóbbi 1950-ben, a helyzetbõl kifolyólag szûnt
meg).

Nemes lelkû adakozások folytán a gyülekezet több földterületet is kap, melyek végül is
nem maradhattak az egyház tulajdonában. 1936-ban egy tanítónõ a házát hagyja az egy-
házra, mely egy kisebb átalakítás után, azóta is gyülekezeti parókiaként mûködik. Ha erre
a nemes adakozásra nem kerül sor, máig sincs parókiális épülete a gyülekezetnek.
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Drenyovszky János és Tomcsányi László volt hosszabb ideig hitoktató lelkész. Elõbbi
váratlanul elhunyt, utóbbit pedig az iskolák államosítását követõen a gyülekezet az
újonnan szervezett másodlelkészi állásba hívja meg 1951-ben. Diakonisszák is szolgál-
tak a gyülekezetben: Szendrey Pálma és Nyári Erzsébet a legismertebbek közülük. 1951-
ben a gyülekezet lélekszáma 3000 fõ.

Nandrássy Elek 1959-ig tartó szolgálata után Bonnyai Sándor lett a gyülekezet lelké-
sze 1987-ig, majd nyugdíjazása után még két évig mint helyettes szolgált. 1987-ben a bu-
dapesti „ágostonosok”, akiknek egyik központja a templomunk, elhagyják a gyülekeze-
tet. Így a lélekszám majdnem nullára csökken. 1989-tõl a gyülekezet lelkésze Széll Bulcsú.
Ekkor a gyülekezet népegyházi lélekszáma 80 volt, most a népegyházi adat 400 fõ.

Befejezésül hadd álljon itt a gyülekezet történetét áttekintõ lelkész néhány sora 1951-
bõl: „Az egyházközség életének fundamentoma Isten élõ kegyelme, gondviselõ szeretete.
Erre épít a gyülekezet a maga bízó hitével, egyházszeretetével és áldozatkészségével. Vé-
gigtekintve az egyházközség egész múltján, élõ valóságként áll a figyelmes olvasó elõtt a
127. Zsoltár 2. verse: Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak annak építõi, és Ézs 40,31: De
akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul és szárnyukkal magasra repülnek, mint a sasok. Fut-
nak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Most pedig Istenben bízó hittel elõre né-
zek és a gyülekezetért, mindenekért, eme írásban is így imádkozom: Zsolt 28,9: Tartsd meg
a te népedet és áldd meg a te örökségedet, legeltesd és magasztald föl õket mindörökké!

A MAI HELYZET

A gyülekezet fogyásának 1989-ig három oka lehetett:
a) Az általános vallásellenes nyomás.
b) Kispest legszebb kertes részeinek lerombolása és (fõleg) tízemeletes sivár panel

egyenházak építése. Az õslakók elköltözése és vegyes lakosság érkezése, amely még min-
dig gyökértelen.

c) Az „ágostonos” csoport kivonulása az egyházból.
Lassú és nehéz munka vette kezdetét. Imádsággal, az ide történt elhívásban bízva

kezdtük a szolgálatot. Állandó alkalmaink a következõk (télen-nyáron): Vasárnap 8 óra-
kor istentisztelet Wekerlén, fél 10-kor imaóra, 10-kor fõistentisztelet a templomban. Csü-
törtökön 18 órakor gyülekezeti bibliaóra, pénteken 18-kor ifjúsági. Ezen túlmenõen rend-
szeres alkalmaink a következõk a tanév során (szeptembertõl júniusig): vasárnap 10-kor
gyermekbibliakör, és a hét során különféle hittanórák iskolásoknak. Havonta házi biblia-
óra és ifjúsági házi közösség. Énekkari próba. – Mindezekhez járulnak az alkalmi együtt-
létek a templomban, parókián és házaknál. Rendszeres és módszeres a látogatás szolgá-
lata otthonokban és kórházban. Nyári táborok, konfirmandus órák, konfirmandus csen-
deshét, presbiteri napok, gyermekprogramok.
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Jelenleg a templomba járók száma 70 és 120 között mozog. Wekerlén 10–15 lélek. Gyer-
mekbibliakörön 10–20 gyerek vesz részt. Mivel szinte mindenki újonnan kezdett a közös-
ségünkhöz csatlakozni, templomba járni, ezért még nincs egy masszív, erõs magja a gyü-
lekezet közösségének, de reméljük, hogy ez is kialakul. Népegyházilag 400-an vagyunk.
Ezenkívül még majdnem 400 fõvel van lelkipásztorként fölvett kapcsolatom, akik közül
remélhetõleg sokan a gyülekezet jövendõ tagjai lesznek.

Más felekezetekkel fõleg az év eleji imahéten, a közös Reménység keresztyén iskola által
és ökumenikus kórustalálkozó formájában van kapcsolatunk. A helyi önkormányzattal
is jó a kapcsolat, az általuk kezdeményezett Polgármesteri Egyházügyi Tanácsadó Tes-
tület kéthavonta ülésezik, melyen az egyházak lelkészei és az önkormányzat nevében a
polgármester és a tanácsos vesz részt.

Épületeinken mindig sok a fejleszteni- és renoválnivaló. A gyülekezet méretéhez ké-
pest hatalmas templom ezen a téren nagy terhet ró a közösségünkre. De a jó áldozatkész-
ség még valahogy gyõzi ezeket, a nagyon nagy munkálatokat pedig külsõ segítséggel
tudjuk elvégezni.

Az itteni szolgálatomhoz kapott Igével zárom ezt a fejezetet: Maga a menny Istene ad ne-
künk eredményességet, mi pedig az õ nevében kezdjük el az építést. (Neh 2,20.)

A JÖVÕ

A jövõ mindenképpen Isten kezében van, és ez biztató. Biztató az anyagi terhek, a lassú lel-
ki gyarapodás és növekedés és az el- és túlméretezett templom ellenére is. Célunk az Úr
nevének megdicsõítése, az õrá való figyelem fölhívása ebben az anyagias világban, vala-
mint a lélekmentés és a hívõk tanítása, erõsítése, fölkészítése a szolgálatra. Célunk az élõ,
bizonyságtevõ és örvendezõ közösség megvalósítása. Szeretnénk mindent ennek a
szempontjából értékelni és végezni. Ehhez kérjük Urunk Lelkének világosságát és erejét.

Konkrétan:
– Nem szeretnénk megfeledkezni arról, hogy alkalmaink missziói és evangélizációs

jellegûek is legyenek.
– Szeretnénk fölkészíteni és bevonni a szolgálatba több gyülekezeti tagot. A tanítás és

nevelés is fontos.
– Több kiscsoportot szeretnénk létrehozni a gyülekezetben.
– Szeretnénk elérni, hogy minél több család együtt vegyen részt istentiszteleteinken,

gyülekezeti életünkben.
– A látogatások folytatása.
Anyagi és építési téren:
– A növekvõ gyülekezetnek szüksége van mindenképpen egy épületre a templom mel-

lett. Itt lennie kell egy raktárnak (szerszámok, eszközök részére), egy gyülekezeti konyhá-
nak, egy nagyteremnek és legalább két mosdónak. Ez a minimum, de a terület õrizetlensége
miatt ide tartozna föltétlenül egy gondnoki lakás is.  Erre az építésre a gyülekezet ereje ke-
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vés, központi segítséget szeretnénk kérni, ha ez az elképzelés valósul meg. – Itt említem
meg, hogy több mint két évtizedes tervünk, a templom körüli kerítés ebben az évben elké-
szült Isten segítségével.

– Az épületre a másik változat egy szeretetotthon létesítése. Többször megpróbáltuk az
Üllõi úti szeretetotthon kihozását, mely kölcsönös elõnyökkel járna úgy a közegyháznak,
mint a kispesti gyülekezetnek. A megvalósulás küszöbén valami miatt mindig elmaradt
az építés. A Széchenyi-terv keretében még egyszer próbálkozunk, és ha megnyerjük a pá-
lyázatot, 2003-ban el szeretnénk kezdeni az építkezést.

– A gyülekezet még nem alakult ki eléggé. Tulajdonképpen emberi oldalról a látogatá-
sok alapozták meg létét. Máig is nagy szükség van a látogatásokra, e nélkül nem erõsödik,
fejlõdik közösségünk. Ezért nélkülözhetetlen a szolgálati autó. Sok hely nélküle elérhe-
tetlen, a látogatások száma pedig jóval kevesebb lenne. A látogatások esetleges hiánya
meglátszik a gyülekezet életén is.

– A jelenlegi parókia teljes fölújításra szorul. Idõvel ezt is tervbe vesszük.
– Feladataink megvalósításában biztatásul szolgál az Ige: Nem erõvel, sem hatalommal,

hanem az én Lelkemmel, – mondja a Seregeknek Ura. (Zak 4,6.)
Széll Bulcsú

gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1195 Budapest, Nagysándor József u. 41. Tel./Fax: (1) 378 0859
Istentiszteleti hely: Budapest XIX., Templom tér 1.

Budapest XIX., Hungária út 37.

Lelkész: Széll Bulcsú
Felügyelõ: Jegesi Zoltánné
Lélekszám: 1432/211/162

Hozzá tartozik: Budapest XIX. kerülete

8. Budapest-Kõbányai Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az egyházközség megalakulása
Ahol ma vasúti híd ível a Kõbányai út végén a Liget térnél, ott a múlt század elején vasúti
sorompó állt, s mögötte mintha egy Pesttõl távoli, vidéki város hangulata uralkodott volna
— ez Kõbánya, a fõváros mai X. kerülete. Abban az idõben a gyáripar ugrásszerû növeke-
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dése jellemzi. Lakosságának számával az evangélikusok létszáma is nõ, így 1899-ben el-
kezdõdnek a rendszeres evangélikus istentiszteleti alkalmak, kezdetben a Kápolna téri
elemi iskola tornatermében. A terület vallástanári szolgálatát fõként Majba Vilmos látja
el, aki az itt lakó hívek segítségével 1910-ben megszervezi a kõbányai lelkészi kört. Bár a
körzet egyházjogilag a Deák téri Pesti Magyar Egyházközséghez tartozik, valójában kez-
dettõl fogva önálló gyülekezeti életet él, önálló anyakönyvet vezet. Majba Vilmos a
század teljes elsõ felében, kereken ötven esztendõn át szolgál Kõbányán. Rendkívül
nyitott minden új lehetõség iránt, amely az egyház életét elõbbre lendítheti. Õ az elsõ
helyilap-szerkesztõ a fõvárosban. Õt bízzák meg Pesten a belmissziói munka
szervezésével. Az elsõk között indítja meg a vasárnapi iskolát, mai nevén gyermek-
bibliaórát. Leányegyesületet, majd nõegyletet alakít. Énekkart létesít. Ifjúsági könyvtárat
hoz létre. Megalapítja Magyarországon az elsõ evangélikus cserkészcsapatot. Luther
Márton Kis Kátéját a század elsõ évtizedeiben Majba fordításában és jegyzeteivel
tanulhatják a konfirmandusok.

Evangélikus templom építésére Kõbányán még a lelkészi kör létesítése elõtt komoly
elõkészületek történnek, mégis 1910-tõl kezdve még huszonegy éven át a református
templom ad otthont az evangélikus gyülekezetnek. Kolba Lajos, a Pesti Magyar Egyház-
község egyháztanácsának kõbányai tagja, már 1908-ban templomépítés javára történõ
adománygyûjtés szervezésére tesz javaslatot az egyházközség tanácsülésén. Az ehhez
szükséges engedélyek beszerzését követõen valóban el is kezdõdhet a gyûjtés. Két évben
a Deák téri templomban tartott téli orgonahangverseny tiszta jövedelmét is erre a célra te-
szik félre. Késõbb a Pesti Magyar Evangélikus Egyház felügyelõje, dr. zólyomi Wagner
Géza arra tesz javaslatot, hogy miután Kõbányán az evangélikusok használják a
református templomot, az evangélikus egyház viszont Kõbánya helyett Angyalföldön
építsen templomot, és azt szintén a reformátusokkal közösen használják. Ez az
elgondolás nem valósul meg, mindenesetre a kõbányai templomépítést meglehetõsen
elodázza. A gyülekezet azonban nem hagyja elaludni az ügyet. 1917. október 31-én, a
reformáció négyszáz éves jubileuma alkalmából a Deák téri templomban tartott
díszközgyûlés Kayser Szilárd indítványára kimondja, hogy „a perifériákon lakó hívek
intenzív lelki gondozásának biztosítása céljából” szükségesnek tartja négy kisebb, ún.
szükségtemplomnak az építését, mégpedig Kõbányán, Angyalföldön, Zuglóban és az
Üllõi út végén. A közbejött világháború azonban hosszú idõre eltemeti a tervet, s a
korábban összegyûlt pénzösszeg a húszas évek elejére értékét veszti.

Az I. világháború után a templomkérdés elõször a Tisztviselõtelepen nyer megoldást.
Kezdetben a Simor utcai (mai Vajda Péter utca) barakkiskola tornatermében gyülekeznek
istentiszteletre a hívek. Amikor a fõváros a Simor utcában új iskolát építtet, a régit az evan-
gélikusok istentiszteleti célokra akarják megszerezni. A fõváros úgy oldja meg a kérdést,
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hogy az épület nagy részét katolikus plébániává alakítja át, és ugyanakkor az evangéli-
kusoknak is átenged három tantermet. Az átalakítás és berendezés költségét a város segé-
lyébõl fedezi az egyházközség. A katolikus plébánia, miután nagyobb templomot kap
(Rezsõ tér), kivonul a kápolnából, amit most az evangélikus gyülekezet szerez meg. A gyü-
lekezet a kápolnára tornyot építtet, amelyet az új harangokkal együtt 1936-ban avat fel Ke-
mény Lajos esperes. A tisztviselõtelepi gyülekezet örömmel vonul be új templomába, ame-
lyet dr. Lux Kálmán mûegyetemi tanár tervei szerint alakítanak át, s a torony is az õ tervei
szerint épül.

A Simor utcai imaházban már rendszeresen folynak az istentiszteletek, amikor újból
idõszerûvé válik a kõbányai templom felépítése. Az elsõ templomtelket még 1908-ban
bocsátja a fõváros az egyház rendelkezésére, a mai Kõrösi Csoma út és Kolozsvári utca
sarkán. Majba Vilmos eléri, hogy ezt az alkalmatlan helyen fekvõ telket a fõváros vissza-
vegye, és helyette egy nagyobb összeget biztosítson, amelybõl az új templomtelket meg le-
het vásárolni. A Népjóléti Minisztérium 50 000 téglát és 50 köbméter építõfát ad, a Pénz-
ügyminisztérium 100 000 téglával, a város 48 000 pengõvel járul hozzá a templomépítés-
hez. Számunkra mégis legértékesebb a kõbányai hívek templomépítésre összegyûlt
adománya, közel 30 000 pengõ. Ez az áldozatkészség mutasson elõre a mi idõnkre és a
jövõ felé egyaránt!1

Az 1928-ban meghirdetett pályázatot 7 építész közül Frecska János tervrajza nyeri
meg. A templom alapkövét 1930. május 11-én áldja meg Raffay Sándor püspök, az
elkészült templom felszentelésére pedig 1931. október 4-én kerül sor. A szentelési
istentiszteletet követõ díszközgyûlést Raffay püspök ezekkel a szavakkal zárja:
„Micsoda szûk hely ez az Isten nagy gondolatának befogadására, s milyen kis hely ez
ama nagy szeretet befogadására, amely ma is felénk sugárzott. Milyen sok érték fér el
parányi helyen, hiszen az ember szíve még kisebb, s belefér az Isten iránti hit és az emberek
iránti köteles szeretet”.2

A kõbányai templom a fõváros elsõ modern építésû evangélikus temploma. Kör alakú
megoldása meghitté teszi, a kör összefogja a gyülekezetet. Az épület vörös téglából ké-
szült, úgynevezett Rohbau. Az egyes részek közötti átmenet íves vonalakkal történik, a
gyülekezeti terem az alagsorban kap helyet. A kivitelezést Gratz Dániel és fia, a
berendezést özv. Kleckner Lászlóné asztalosárugyára, a lakatosmunkát Skorka Lajos, a
márvány- és mûkõmunkákat Bozsolyák Sándor mûkõgyára végzi. A templom és a
paplak építésének teljes költsége 200 ezer pengõt tesz ki. Az oltárkép – Anthonis van Dyck
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3 Zászkaliczky Zsuzsanna: 400 éve született A. van Dyck. Kõbányai Harangszó. A Kõbányai Evangélikus Gyü-
lekezet Hírlevele. 1999/2. 35. szám. 22. o.

4 Kemény Mária–Szilágyi Edit–Farbaky Péter–Zólyomi József: Budapest X., Kápolna u. 14. Evangélikus
Templom. Tudományos dokumentáció. Fõvárosi Ingatlankezelõ Mûszaki Vállalat. Mûemléki Osztály – Tudo-
mányos csoport. Budapest, 1990. 26–27. o.

5 In: Nyíló Kapuk. A Kõbányai Evangélikus Gyülekezet Hírlevele 1990/3. Veöreös Imre: Emlékezés. 5. o.
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Krisztus a kereszten címû festményének másolata – 1941-ben készül el. A kép eredetije a
bécsi Kunsthistorisches Museumban látható.3 A gyülekezet 1959-ben kezd hozzá az
orgona építésének elõkészítéséhez. A tervrajz Sulyok Imre orgonamûvész munkája, az
építészeti tervet ifj. Kotsis Iván készíti. Ismét nagyszabású adománygyûjtés veszi
kezdetét, melyet követõen a Stach Mihály pécsi orgonaépítõ mester mûhelyében készült
hangszer 1961-ben elõször szólal meg az istentiszteleten. A templom épülete a II.
világháborúban megrongálódik, tornya megsérül. 1956-ban belövések érik, károsodik a
homlokzat és a kupola is. A teljes helyreállítási munkálatokat csak 1990-ben sikerül
befejezni, az épület ekkor kapja vissza közel eredeti formáját.4

Az elmúlt ötven év
A háborút követõen néhány segédlelkészi év után Koren Emil áll a lelkészi szolgálatba a
gyülekezetben. Beiktatására 1950. június 18-án kerül sor. Néhány fiatal segédlelkész-
munkatársával együtt õ indítja el a kõbányai gyülekezet virágzó ifjúsági életét. (Ebben az
idõben szolgálnak Kõbányán vallástanárként, illetve segédlelkészekként Bándi István,
Fekete István, Sztehló Gábor, Rédey Pál, Szeberényi Tamás, Zay László, Vetõ Béla, Hafen-
scher Károly, Riesz György, Pásztor Pál, Sárkány Tibor, Madocsai Miklós, Bolla Árpád,
Fehér Károly és Takács József.) A Koren által elkezdett ifjúsági munkában nagy szerepet
játszik a parókiakert Kápolna utcai oldalának sarkában álló vasúti vagon. Eredetileg
cserkészotthonnak létesült. Nem tudni, hogy eszmei és gyakorlati létesítõje ki volt, min-
denesetre ez a MÁV-nál kimustrált eredeti tehervagon 1936-ban már itt áll. Rövid idõn
belül ezen a helyen összpontosul az istentiszteleten kívüli gyülekezeti élet egésze, mely-
nek magja az ifjúság. Rendszeres bibliaórák és szeretetvendégségek szervezõdnek a va-
gonban. Szûken, de egyre jobban összeszokottan. Késõbb innen indulnak ki a családok-
nál, házaknál megtartott alkalmak és a közös kirándulások egyaránt. Kisebb színtársulat
is alakul a fiatalok lelkesedésének köszönhetõen. Alulról szervezõdve elindul az aktív
gyülekezeti élet. Így lesz az ötvenes évek – minden borzalma ellenére – a kõbányai gyüle-
kezet számára a legfontosabb építkezés, a lelki építkezés idõszaka.

Az egyre erõsödõ állami elnyomás éveiben azonban a folyamatosan visszaszûkülõ
gyülekezeti életnek egyre inkább éltetõ központjává válik a vasárnapi istentisztelet, az
egyház õsi és legfontosabb alkalma. 1958. május 18-án, Veöreös Imre, a gyülekezet újon-
nan megválasztott lelkésze beiktatási igehirdetésében így fogalmaz: „Isten felém hangzó
parancsa: a reménység prédikátora legyek. A keresztyén reménység alapvetõ vallomása:
mi gyengék vagyunk, de erõs Istenünk van.”5 Szolgálatában meghatározó a gyülekeze-
ti mûhelymunka. Tudós-teológus lelkészként mindemellett az irodalom szeretetében és
mûvelésében, a kultúra és a mûvészetek (képzõmûvészet, színház, film, zene) keresztyén
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6 Veöreös Imre: Levél Kõbányára az evangélikus gyülekezetnek. Budapest, 1997. 26. o.
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vonatkozásainak keresésében, felfedezésében élen jár, erre biztatja, ebben segíti a gyüle-
kezet apraját-nagyját. A kultúra és az irodalom szeretete megmutatkozik igehirdetései-
ben, írásaiban, lelkészi jelentéseiben, könyveiben egyaránt. (Veöreös Imre kõbányai szol-
gálatát megelõzõen hosszabb-rövidebb megszakításokkal többször is szerkesztõje a Lel-
kipásztor címû lelkészi folyóiratnak, késõbb pedig az Evangélikus Élet kulturális
rovatának. A Diakónia címû folyóirat szintén az õ szerkesztésében jelenik meg hosszú
évekig.) Szolgálati ideje alatt készül el 1961-ben a templom orgonája, majd a templom
kupolájának teljes felújítására, a gyülekezeti épület több helyiségében pedig gázfûtés
beszerelésére kerül sor. Karbantartási, állagmegõrzési munkálatok, kisebb felújítások
történnek a gyülekezeti munka folyamatos mûködésének biztosítása céljából. Már ekkor
komoly problémát jelent azonban a Kõbányához tartozó Vajda Péter utcai templom sorsa.
Az 1961. évi lelkészi jelentésben olvashatjuk: „Erre a templomra a kõbányai gyülekezet az
utolsó tíz évben rendkívüli összegeket áldozott. A javításra ráfordított pénz sokszorosan
meghaladja a kis létszámú Vajda Péter utcai körzetünk híveinek összes egyházi
adakozását: Az épület állaga olyan, hogy a többszöri javítás ellenére is állandóan romlik.
Az annak idején tornaterem céljára készült épület túl nagy is volt a körülötte lakó és
istentiszteletre járó hívek létszámához képest. Ezért elhatároztuk, hogy nagyobb részét
leválasztás útján állami vállalatnak használatba adjuk, az egész épület renoválási és
fenntartási költségeinek átvállalása ellenében.”6 A leválasztás és a bérbeadás 1961-ben
valóban meg is történik, ez a megoldás azonban nem váltja be a hozzá fûzött reményeket.
Bár az innen származó bérleti díj a gyülekezet bevételeinek nagy százalékát teszi ki, a
templom állaga folyamatosan tovább romlik, a probléma megoldása pedig 2002-ben
sürgetõbb, mint valaha.

Veöreös Imre 28 éven át – 1985. december 31-ig pásztorolja a kõbányaiakat. 1987. júni-
us 28-án ünnepi istentisztelet keretében iktatja be Szirmai Zoltán pesti esperes a gyüleke-
zet negyedik lelkészét, Fabiny Tamást, aki beköszönõ igehirdetésében a kiáltó hangjának
szükségességérõl beszél (Lk 3,4–6). „Krisztus evangéliumát kell kiáltani, mert nemcsak
a környezetünkben, külsõ világunkban, hanem bennünk is jelentkezik a kietlenség és si-
várság. Kiáltani kell tehát, s ez a kiáltás kétirányú: Isten kiáltása az emberhez és az ember
kiáltása – a másikért – Istenhez.”7 E kiáltás jó eszköze a gyülekezeti alkalmakon
megszólaló igehirdetés mellett a gyülekezet hírlevele, amelynek elsõ száma ’89
karácsonyán jelenik meg Karácsonyi Harangszó címmel. Az ezt követõ számok mindig új
címet kapnak: Húsvéti Utak, Élõ Kövek, Nyíló Kapuk, végül megmarad az azóta is élõ
Kõbányai Harangszó.

1988-ban sor kerül Kõbányán a gyülekezet emlékezete szerinti elsõ lelkészavatásra is.
Nõi lelkészt avat szolgálattételre Harmati Béla püspök Kinczler Irén személyében, aki
kora ifjúsága óta ebben a szolgálatban áll. „Attól kezdve, hogy egykor a Kárpátok tövének
egyik kis neogót templomából a konfirmációi áldással indult, végig abban a belsõ szép
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küzdelemben élt, amire avató püspöke mutatott rá: láttatni Jézust! (Jn 12,20–26).”8 – szá-
mol be az ünnepi alkalomról az Evangélikus Élet. Irénke néni a késõbbiekben egyházunk
országos múzeumának munkatársaként dolgozik, ezzel párhuzamosan pedig mind a
mai napig áldozatos szolgálatot végez gyülekezetünk szegényei és elesettjei között.

1989 a fordulat éve. Nagy változások történnek társadalomban is, egyházban is. Ez év
nyarán már folynak az Ellenzéki Kerekasztal és az állampárt közötti tárgyalások, ’90 ta-
vaszára pedig ki is írják a választásokat. Megkezdõdik a rendszerváltozás. Nyilván en-
nek is köszönhetõ a Harangszó megjelenése. Már szabadon lehet írni és kinyomtatni. A
„nyitás” igénye a gyülekezet életében is megmutatkozik szó szerinti és jelképes értelem-
ben egyaránt. Ezt bizonyítják az ebben az idõszakban szõtt testvéri szálak Európa külön-
bözõ nemzeteinek gyülekezeteivel: Schwanewedével, a finnországi Lohjával,
Wolfratshausennel, a bajorországi Grafing gyülekezetével, az erdélyi Oltszakadáttal
és az észtországi Pärnuval.

1990-ben már szó szerint is kezdetét veszi az építkezés. A háború óta csonkán álló, sé-
rült torony renoválása kerül napirendre. Az új torony terveinek elkészítésére Hegyi Péter
építész-tervezõt kéri fel a presbitérium. A megújult templomtorony szentelési ünnepsé-
gére 1990. szeptember 16-án kerül sor. A következõ évre is jut feladat: 1991 októberére az
országos egyház és a Magyar Protestáns Közmûvelõdési Egyesület segítségével sikerül
helyreállítani a gyülekezeti teremhez tartozó színpadot, így október 30-án, Kõbányán,
Lessing Bölcs Náthán címû drámájának bemutatásával kezdheti el mûködését az
Evangélium Színház, Udvaros Béla vezetésével. „…A színpad helyreállítása kapcsán
pedig gyakorlatilag a teljes gyülekezeti termet felújítottuk festéssel, mázolással,
burkolással, villany- és vízszerelési munkákkal…” – írja beszámolóját a gyülekezet
lelkésze a Harangszó ’91/4. számában. 1992-ben így jön létre a „Kápolna Színpad”
Alapítvány, amelynek célkitûzései között a protestáns kulturális örökség ápolása, a
gyermek- és ifjúságvédelem támogatása és a szociális gondoskodás elõsegítése egyaránt
szerepel. Ezt megelõzõen, 1991-ben már létezik a Tóth Lászlóné Alapítvány, amely
egyházzenei célokat szolgál, s melynek eredményeképpen valóban meg is alakul a
gyülekezeti énekkar. 1993 májusában a finnországi testvérgyülekezet presbitériumának
30 fõs csoportja látogatja meg a kõbányaiakat. A két presbitérium találkozását és a közös
mennybemenetel ünnepi istentiszteletet követõen sor kerül a gyülekezeti épület
pincéjében kialakított klubhelyiség ünnepélyes átadására is, amely – a finnek
támogatására is emlékezve – a Lohja terem nevet kapja. A gyülekezeti munka
szervezésében, a munkálatok irányításában idõt és fáradságot nem kímélve szolgál a
mindenkori lelkész mellett a gyülekezet negyedszázadon át munkálkodó felügyelõje,
Kinczler Gyula. Szolgálatának eredményességét hirdeti templomunk és parókiánk,
amely a legnehezebb idõkben is egyik ékessége maradhatott a kerületnek.

A gyülekezeti alkalmak sora szintén bõvül. Az istentiszteletek és hétközi bibliaórák
mellett már eddig is hagyománynak számított a havi rendszerességgel megtartott szere-
tetvendégség. Ezekhez kapcsolódnak most az újraindított hittanórák,
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gyermekbibliakörök, családi istentiszteletek és ifjúsági alkalmak (rövid ideig még az
Ászok utcai óvodában is mûködik egy protestáns csoport), majd késõbb a fiatal
felnõtteket tömörítõ ún. Emmaus kör. Gyermekénekkar és baba-mama klub (Mózeskosár
kör) alakul. Lohjai gyakorlatból ötletet merítve évenkénti karácsonyi vásár
megrendezését vállalja a gyülekezet. Ennek bevétele a gyülekezetben és annak
környezetében élõ rászorulók segélyezését szolgálja. A húsvét hajnali istentisztelet az
évek során szintén hagyománnyá válik. 1996-ban a millecentenárium alkalmából
megrendezett gyermekrajzpályázatra 200 rajz érkezik az ország különbözõ városaiból.
Június 23-án millecentenáriumi kiállítás nyílik a gyülekezeti teremben. Szintén erre az
alkalomra készül el a gyermekeknek szánt Lapozó címû munkafüzet is. A
rendezvénysorozat emlékére a gyülekezet saját tervek alapján emlékérmet készíttet
bronzból: egyik oldalán a geszterédi szablya markolatának életfája a rendezvénysorozat
mottójával: Emlékezzünk régiekrõl…, másik oldalán pedig a kõbányai templom képe a
Kõbányai Evangélikus Egyházközség felirattal. Hasonló programokkal és azonos mot-
tóval emlékezik meg a gyülekezet 2000/2001-ben a Millenniumról is. Az egyre bõvülõ al-
kalmak és rendezvények mellett persze jelentkeznek kisebb-nagyobb nehézségek is. To-
vábbra is problémát jelent például a Vajda Péter utcai templom rossz állaga, vagy az egyre
többet meghibásodó orgona állapota.

Fabiny Tamást 1999 szeptemberében az Evangélikus Hittudományi Egyetemen elvál-
lalt adjunktusi feladatai miatt Harmati Béla püspök felmenti kõbányai szolgálata alól, és
helyettesi szolgálattal megbízza Bolla Árpád ny. lelkészt. A 2000. április 16-i lelkészvá-
lasztás eredményeképpen október 14-én az egyházmegye esperese Smidéliusz Andrást
iktatja be hivatalába Kõbányán. Az ünnepi istentiszteleten a templom orgonája már da-
rabjaiban áll. Éppen folyamatban van a hangszer felújítása. A munkálatokat Váradi Ist-
ván kõbányai orgonaépítõ mester végzi. A nyári hónapokban mindezt a parókia tataro-
zása elõzi meg, amely Kinczler Gyula egyházközségi másodfelügyelõ irányításával, ön-
kormányzati támogatással történik. A presbiteri ülések napirendjén minden
alkalommal szerepel a Vajda Péter utcai templom ügye is. Jelenleg a gyülekezet elõtt álló
feladatok közül e probléma megoldása a legsürgetõbb. Dr. Csepregi Gyula
egyházközségi felügyelõ helyzetjelentése szerint: „Fontosnak tartjuk, hogy a körzetben
a rendszeres istentiszteletek számára gyülekezeti épület maradjon. Kérdõíves
felméréssel és személyes beszélgetéssel igyekeztünk megtudni a körzetben lakók
véleményét is, akik igénylik az istentiszteleti hely fennmaradását. (…) Évekkel korábban
Pintér Gyõzõ már végzett mûszaki felméréseket az épülettel kapcsolatban, de akkor a
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terület tulajdonjoga még tisztázatlan volt. Bármilyen – az egész telket és épületet érintõ
rekonstrukciós terv a gyülekezet anyagi erejét meghaladja. Szóba került korábban akár
egyházi szeretetotthon, akár vendégszobák, akár kollégium kialakítása, ezek azonban
sajnos csak felmerült álmok maradtak. (…) Kérjük a Szentlélek megvilágosító munkáját,
hogy gyülekezetünk és levelünk címzettjei
közremûködésével valami olyan dolog valósulhasson meg, amely Isten jótetszését váltja
ki, és a helyi gyülekezet megelégedését eredményezi akár olyan célok megvalósulásával
együtt, amelyrõl jelenleg álmodni sem tudunk.”9

  A GYÜLEKEZET MAI HELYZETE

Gyülekezeti nyilvántartásunk szerint az egyházközségi tagok létszáma Kõbányán 455
lélek, a kerületben élõ evangélikusok létszáma pedig a legutóbbi népszámlálási adatok
szerint 1635 lélek. A dologi feltételek biztosítása mellett céljaink között szerepel a helyi
ökumenikus kapcsolatok ápolása és fejlesztése, ifjúsági és kulturális programjaink foly-
tatása és bõvítése ifjúsági szervezetek, valamint az Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet be-
vonásával. A finnországi lohjai gyülekezettel aktív partnerkapcsolatban állunk. Felada-
tunknak érezzük a kissé meggyengült testvérgyülekezeti kapcsolat felelevenítését az er-
délyi Oltszakadát evangélikus gyülekezetével is. Szeretnénk megoldani a számítógépes
adatkezelést, talán ma már nem merész elképzelés egy saját „honlap” hálózatra való fel-
telepítése sem. A folyamatosan bõvülõ és szélesedõ gyülekezeti munka az egyszemélyes
lelkészi szolgálatvégzés kereteit egyre inkább szétfeszíti. A munkatársi körben álló test-
véreink áldozatvállalása mindenképpen köszönetet érdemel. Gyülekezetünkben jelen-
leg hárman végeznek hitoktatói szolgálatot: Ecser Mónika, Galgóczi Mariann, valamint
Mandák Pálné. Az ifjúsági munka szervezésében és irányításában az elmúlt években a
gyülekezet ifjúsági vezetõje, Mesterházy Balázs segítette a lelkészt. A pénztárosi teendõ-
ket Jobszt Józsefné, a kántori szolgálatokat évtizedekig Kinczler Gyuláné, majd õt köve-
tõen Görög Zoltánné látja el. Megújult orgonánk felszentelésére 2002. október 19-én ke-
rült sor. Az elvégzett és elvégzendõ feladatok ismeretében úgy gondoljuk:
elengedhetetlen az alapos és magas szintû munkatársképzés gyülekezeti és országos
szinten egyaránt. Elkötelezett és felkészült munkatársakra lesz szükség a jövõben is
gazdasági, jogi, informatikai és katechetikai területeken. Ahogy a kõbányai
gyülekezetnek, úgy egész egyházunknak meg kell találnia a templomfalak közül való
kilépés lehetõségeit anélkül, hogy a Krisztustól kapott üzenetet elveszítené. Legtöbbször
kényes kérdésnek számít az anyagiak kérdése. Gyülekezetünkben ez a Vajda Péter utcai
bérlemény esetleges felszámolásával jelentkezik a legélesebben. Meg kell tanulnunk
saját lábon állni. Minden szinten. Tudnunk kell megfelelni a jogos társadalmi

PESTI EGYHÁZMEGYE

* F. Szabó Géza: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetõje és címtára. Bp. 1931. 12. old.



279

elvárásoknak, hirdetve Krisztus evangéliumát, és ha hitünk arra szólít, vállalva a kritika
hangját. Mindezt alázattal és minden ember iránti féltõ szeretettel. Ehhez kérjük Isten
áldását és erejét, hogy õ, aki munkájának elvégzésében kész volt eszközéül használni
mindazokat, akik elõttünk jártak, úgy használjon minket is!

Smidéliusz András
 gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel./Fax: (1) 262 7683
Istentiszteleti hely: Budapest X., Kápolna u. 14.

Budapest VIII., Vajda Péter u. 33.

Lelkész: Smidéliusz András
Felügyelõ: dr. Csepregi Gyula
Lélekszám: 1635/455/305
Testvérgyülekezet: Lohja (Finnország), Pärnu (Észtország),

Oltszakadát (Erdély)

Hozzá tartozik: Budapest X. kerülete, valamint a VIII. kerületbõl a Tisztviselõtelep
(Orczy út, Vajda Péter utca, illetve Golgota út, Könyves Kálmán
körút és Üllõi út által határolt terület)

9. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Gyülekezetszervezés
A mai Pesterzsébet az egykori Gubacs-puszta területén épült fel az 1860-as éveket köve-
tõen. Elsõ telepesek munkásemberek voltak, akik ezen a terméketlen vidéken olcsón jutot-
tak telekhez. Sokan vándoroltak be a Felvidékrõl, Erdélybõl, Bácskából, Dunántúlról és
Békésbõl. Pedagógusok és tisztségviselõk is érkeztek, akik között evangélikus vallásúak
is voltak. Erzsébetfalva telep Suda János és társai által õsi szokás szerint nagy áldomás ren-
dezésével 1870. évi június 14-én alapíttatott meg. *

A gyülekezet megalakulása szinte egyidejû a település történetével. Az elsõ telepesek
protestánsai, kik többségében reformátusok voltak, 1885. március 15-én megtartották az
elsõ istentiszteletet Szappanos László ügyvéd nagybirtokos házában. Ekkor készült egy
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összeírás is, mely szerint 23 református család volt. Ahogy növekedett a lakosság létszá-
ma, úgy szaporodott a gyülekezet is. 1887-ben 58 református és 28 evangélikus családról
tudunk. Az 1895. évi jelentésben már szervezett vallásoktatásról olvashatunk. A kezdet-
ben együttmunkálkodó protestáns egyház felekezetei amint megerõsödtek, különváltak.
1899-ben már ideiglenes presbitériumot is választottak az evangélikusok. Ennek tagjai
elkötelezett, gyülekezetükért áldozatot hozó emberek voltak. (Doktorics Miklós gond-
nok, Fialka Róbert, dr. Szalai Jenõ orvos, Matkovics Aladár, Molnár József és Kunszt János
jegyzõ.) Az erzsébetfalvai evangélikusok önszervezõdés és áldozatkészség dolgában
példaértékûek. A konfesszionális hûség húzza õket abban, hogy élethalálharcot folytas-
sanak megmaradásukért. Ehhez azonban külsõ segítségre volt szükség. Ez meg is történt,
és 1901. április 8-án, mintegy másfél évre, hogy a gyülekezeti élet elindult, hivatalosan is
fiókegyház lett az erzsébetfalvai evangélikus gyülekezet. Kezdetben a bányai egyházke-
rület, budapesti egyházmegye, pesti egyházának fiókegyháza lett és Horváth Lajos a
pesti egyház hitoktatója gondozta. Havonként egyszer a Kálmán úti iskolában tartottak
istentiszteletet. Pénzügyi alapot a budapesti gyámintézet segélye és Doktorics Miklós 30
korona adománya jelentette. Ez volt az elsõ felajánlás a leendõ templomra. Ezt követi még
sok gyûjtés és adomány.

A gyülekezet szervezésének elengedhetetlen feltétele volt a gyermekek vallásos
nevelése. A vallástanítás az egyház jövendõjének kérdése. Ezért igen odaadó munkával,
1903–4. tanévben már 40 gyermek hitoktatásáról gondoskodtak.

Kispest-Erzsébetfalva missziói egyház, 1907–1922
A gyülekezet fejlõdésének következõ állomása az, hogy 1907-ben fiókegyházból Kispest-
tel együtt missziói egyházzá szervezõdnek. Mindez annak reményében történt, hogy a
gyülekezet az alaposabb lelki munka által anyagilag is megerõsödjön, önálló gyüleke-
zetként munkálkodjon. A társegyház lelkésze Máté Károly lett. Ez a közös út készítette elõ
a rég vágyott terv, a templom felépítésének megvalósulását. A Kispesttel való társulás a
gyülekezet sorsát illetõen jó döntés volt. A gyülekezet élete fellendült. Mutatja, hogy 1908-
ban már 160 úrvacsorázó volt és 29 gyermeket kereszteltek.

Dr. Raffay Sándor püspök 1919. szeptember 1-tõl a gyülekezet vezetésével Falvay Jenõ
segédlelkészt bízta meg. Személyében biztosítva volt az egyház gondozása.

Különválás a kispesti missziói egyháztól, 1922. március 5.
A gyülekezet növekedésével az elvégzendõ feladatok is sokasodtak. Megoldásként az ön-
álló gyülekezetté szervezõdés lehetõsége kínálkozott. 1922-ben a pesterzsébeti gyüleke-
zet anyaegyházzá válik, beiktatják elsõ lelkészét, Falvay Jenõt. Ekkortól önálló anya-
könyvet is vezetnek.

Gyülekezetszervezés és a templom anyagi hátterének elõteremtése rá várt. Õ lett a
templomépítõ lelkész. Az õ érdeme a munkásság bevonása a gyülekezeti életbe. Mivel a
munkásság az egyház számára elérhetetlen volt, olyan embereket kellett küldeni közé-
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jük, akikre hallgatnak. Ennek érdekében szervezte meg a körzetgondnokságot. A mun-
káskerületek gondnokai szociáldemokrata körzetgondnokok voltak, s ennek
eredményeként egy év alatt 96 munkáscsaládot nyertek meg az egyház- és
hazaszeretetnek, de ebben az idõszakban szervezõdött meg a szegények gondozása,
leánykör, vasárnapi iskola, cserkészcsapat és az énekkar.

A templom
A templomépítés a gyülekezet állandó terve közé tartozott. A szakszerû munka a Temp-
lomépítõ Bizottságra volt bízva. 1925. november 29-én hangzott el az elsõ szó a templom-
építés megkezdésérõl. A korábban az egyház tulajdonát képezõ telket eladták és helyette
kétszer olyan nagy telket vásároltak az Erzsébet utcában, az ún. Mikulásdombot.

Februárban felkérték Óváry Arthur építészmérnököt és Major János építészt, hogy
vázlattervet készítsenek 600 személyt befogadó templom építésére. A templom munká-
latait 1926. május 17-én reggel 7 órakor Falvay Jenõ imádságával kezdték meg. Az ünne-
pélyes alapkõletétel 1926. június 26-án, vasárnap ünnepélyes keretek között történt.

A templom építésének hatalmas összegéhez a település polgárai különféle jótékony-
sági estek szervezésével járultak hozzá. Már július elején megtarthatták az ún. bokrétaün-
nepélyt, mert álltak a falak.

1926. december 26-án délelõtt 10 órakor pedig már a templomszentelés ünnepe volt.
Dr. Raffay Sándor püspök urat hatalmas tömeg várta a templom elõtt.  Pesterzsébet város
nevében Chikán Béla polgármester mondott köszöntõt. A város vezetése is támogatta
anyagilag e szép törekvést. A gyülekezet nevében pedig a templomépítõ lelkész, Falvay
Jenõ beszélt. A gyülekezet életének legünnepélyesebb pillanata volt ez a nap. A templom
büszkén emelkedik azóta is a Mikulásdomb tetején. Nevet is kapott, mely igen szokatlan
jelenség magyarországi evangélikus templomoknál. Béke templomnak nevezték el. A há-
ború utáni békevágy és a kerületi lakosok összefogásának emlékére. Vagy talán azért,
hogy emlékeztesse a következõ nemzedéket is: nemes tettek, rendkívüli eredmények ott
történnek, ahol az emberek között béke honol.

A templom neoromán stílusú. Hosszhajóját erõsen tagozott, messze kiugró keresztha-
jó szeli át. A harangtoronyhoz kétoldalt külön fedélszékû karzati lépcsõház csatlakozik.
Támpillérei gótikus, az ablakformák román jellegûek. Falain hatalmas színes rózsaabla-
kok, a bejárat fölött a torony rozettás ablaka alatt Krisztusfej látható. Belsõ terének alapraj-
za hatszögû, csillag alakú boltozattal. Eredeti berendezése az 1960-as évek modernizá-
ciós törekvésének lett az áldozata. Az oltárépítményt lebontották. A templomot 70 éves ju-
bileumára 1996-ban ismét átalakították, a régi oltár megmaradt elemeit felhasználva az
úrasztalt kétszintes dobogóra emelték, mögötte nagy fakereszttel. A színe a padok tónu-
sához hangolódott. A megrongálódott szószék renoválva a bal oldalra került, mögötte a
falon az eredeti oltárkép, mely Jézus és a samáriai asszony történetét ábrázolja. A szószék
eredeti helyén pedig dombormû, mely D. Ordass Lajos utolsó püspöki prédikációjára em-
lékeztet, és Foltin Brúnó munkáját dicséri.
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A karzat alatt a templomhajó egy része leválasztva gyülekezeti teremként szolgál. Saj-
nos a gyülekezetnek nincs gyülekezeti háza, ahol az oktatást megfelelõ módon biztosít-
hatná. A 70-es években ugyanis szanálták azt a területet, amin a gyülekezet imaháza állt.
Helyén ma hatalmas, tízemeletes házak állnak, eltorlaszolva a rálátást Pesterzsébet
egyik legszebb épületegyüttesére.

A gyönyörûen formált orgona valószínûleg a híres pécsi Angster gyárból való. 1934-
ben állították fel. Egymanuálos, pedálos, kis hangszer, de a templom jó akusztikájának
köszönhetõen csodálatos hangzást biztosít.

A gyülekezet elmúlt hatvan éve
Falvay Jenõ páratlan lelkesedésének köszönhetõen Pesterzsébeten egy erõs gyülekezet
alakult ki. Mindezek ellenére az építkezésre felvett kölcsönök visszafizetése óriási ener-
giát emésztett fel. Ezek felõrölték a templomépítõ pásztor egészségét. 1939-ben egészségi
állapota miatt lemondott a gyülekezeti lelkészi állásról.

Az 1939-ben beiktatott dr. Szuchovszky Lajos szolgálatát a háborús világ, majd beteg-
sége nehezítette.

Õt 1947-ben Bencze Imre követte beiktatott lelkészként. Nagy lendülettel folyt a gyüle-
kezetépítés a kommunizmus legnehezebb éveiben is. A különbözõ ifjúsági csoportok mû-
ködése, a megszervezett gyülekezetlátogatás jellemzõek erre az idõszakra.

Bencze István vezetésével, aki 1938 óta kántora a gyülekezetnek, élénk énekkari mun-
ka folyt.

Az egykor közel 3000 lelkes egyházközség a hetvenes években került mélypontra. A
szanálások révén elveszítette a gyülekezeti terem mellett az egyháztagok nagy részét is.

1966-tól a nehéz idõszakban Virágh Gyula esperes lelkész rendíthetetlen hittel szol-
gált a gyülekezetben.

Õt követte Pintérné Nagy Erzsébet, aki 1984-tõl kimagasló munkát fejtett ki. Látogatói,
lelkigondozói munkája révén a gyülekezet növekedésnek indult. A fellendített gyermek-
munka hatása az ifjúsági életben is meglátszott.

1991 óta a gyülekezet beiktatott lelkésze Gyõri János Sámuel.

A GYÜLEKEZET MAI ÉLETE

Ma a gyülekezetnek 347 egyházfenntartó tagja, 521 családcíme és 812 tagja van.
Hitoktatás a gyülekezet területén, tehát a templomban történik. Hittanórákat kizárólag
az egyház területén tartunk, bár vannak kezdeményezések, ahol hivatásos óvónõ – hitta-
nári diplomával – bibliaismereti órákat tart. A gyülekezeti hittanórákat a segédlelkész,
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Gyõri János Sámuelné tartja. Az istentisztelethez való kötõdést szolgálja a vasárnap dél-
elõtti, párhuzamosan megtartott hittanóra.

Az ifjúsági immár két csoporttal rendelkezik. A felnõttebbek sokat szolgálnak a gyüle-
kezetben is. A felnõtt ifjúságin jegyezzük a létszámot és perselyezés is van.

Minden hónap elején szeretetvendégséges alkalom van, melynek lényege a megven-
dégelés mellett a vendégek hozatala is.

A segédlelkész rendszeresen jár a kerületben mûködõ világi szeretetotthonba, és a Dél-
pesti Jahn Ferenc Kórházba. Itt nemcsak istentiszteleteket tart, de rendszeresen látogatja
a betegeket, illetve a lakókat. A szeretetotthonban gyakran külön szolgálatokat, elõadá-
sokat tartunk. Rendszeresen meghívjuk hivatalos rendezvényeinkre az otthon aktív la-
kóit.

Az ifjúsági munka az egyház missziójának kihívása. Öröm, hogy az egykor konfirmál-
tak közül többen részt vállalnak a gyülekezet felelõsségteljes munkájában. Az istentisz-
teleten minden korosztály családias légkörben együtt dicséri Istent.

A gyülekezeti élet legfontosabb helyszíne az istentisztelet. Az istentiszteleten részt ve-
võk alkotják a gyülekezetet. Célunk az, hogy az ifjúság integrálódjon a gyülekezet közös-
ségébe. Nem elég összehozni az ifjúságot, felelõsségteljes egyháztagokká kell, hogy vál-
janak. Ezért különös hangsúly van az ifjúság istentiszteleti jelenlétén. Örömmel tapasz-
taljuk ennek áldásait.

Anélkül, hogy az istentiszteletek hagyományos liturgiáját megváltoztatnánk, rend-
szeresen a bevezetõ oltári szolgálat elõtt alkalmat adunk a gyülekezet területén mûködõ
egyes szolgálatoknak a beszámolóra, ajánlásokra, kérésekre és bizonyságtételekre.

A Zákeus Média Centrum (ZMC) jelenléte a gyülekezet területén lehetõvé teszi, hogy a
hirdetéseket már az istentisztelet elõtt negyedórával egy nagy vászonra számítógéprõl
látványosan kivetítsük.

Havonta egyszer van úrvacsora. Bár szeparáltan történik ez az istentisztelettõl, mégis
magas a résztvevõk száma. Az úrvacsorakor a kézrátételes föloldozást gyakoroljuk.

Minden hónap második vasárnapján családi istentiszteletet tartunk, melyen kö-
szöntjük a születésnaposokat. Ennek adminisztratív elõmunkája a meghívók névre szó-
ló kiállításával kezdõdik, és a látogatások személyes pasztorációjával folytatódik. El-
mondhatjuk, hogy ennek a már 6 éves gyakorlatnak eredményeként 50%-kal nõtt ezeken
az alkalmakon a részvétel.

A gyülekezet ifjúsága által létrehozott autós szolgálat megszervezi és rendszeresen
szállítja az idõsebb testvéreket az alkalmakra.

Az istentiszteletek új szolgálati ága a hajléktalangondozás. Egy – erre szakosodott –
csoport rendszeresen fogadja a hajléktalanokat. Szükség esetén kérik a tbc-szûrést igazo-
ló iratokat. Diszkréten megfelelõ helyre ültetik õket, gondoskodva az alapvetõ higiéniai
paraméterekrõl. Többen közülük részt vesznek az istentiszteleten is.
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Keresztelést kizárólag istentiszteleti keretben végzünk. (Kivétel a vis maior.)
Az egész családot meghívjuk az istentiszteletre. Ekkor a prédikáció a keresztelõsök-

höz is szól. A keresztelõi ige általában a textus egy versszaka.
Szép szokás alakult ki azzal, hogy a nálunk esküdött fiatal pár a közös lánggal meg-

gyújtott gyertyával vonul ki a templomból. Ezt a gyertyát elhozhatják késõbb a kereszte-
lõre, és errõl gyújtjuk meg a megkeresztelt gyermek gyertyáját. A keresztelés alatt a kisha-
rang szól. Az ifjúság vagy a gyermekek minden esetben köszöntik énekkel a keresztelõ-
söket.

Az egyházkelés ma már anakronisztikus, de a szülõk és a keresztszülõk megáldása
nem az. Így az édesanya imádsága hangzik el az Agenda szerint, melyet egyébként a szü-
lõknek adott, házi gyártású (rajta a templom és a keresztelõkancsónk képe) emléklap há-
tára nyomtatunk.

Megáldjuk a keresztszülõket is keresztszülõi hivatásuk gyakorlására. Õk is kapnak
emléklapot, mely azzal tér el a szülõkétõl, hogy rajta nem az édesanya imádsága, hanem
a keresztszülõk fogadalma található – emlékeztetve õket arra az ígéretre, hogy a gyerme-
ket hívõ keresztyénné nevelik.

A felnõttek megkeresztelését igyekszünk összekötni az õ konfirmációjukkal, vagyis a
megtérésükrõl szóló bizonyságtétellel. Ha erre nem jutottak még el, akkor a felnõtt megke-
resztelése liturgia szerint zajlik minden.

A csütörtöki bibliaórákon sorozatokat tartunk. Hangsúly van a személyes beszámo-
lókon, és mindig van sajtószemle. A ZMC-nek köszönhetõen sokszor van videós illuszt-
ráció is.

A Dorkász imaközösség kézimunka mellett tart igeolvasásos, fölolvasásos alkalma-
kat hetente. Kétszer rendeznek vásárt, melynek bevételét belmissziós célra fordítják.

Hetente egy alkalommal HBÓ (házi bibliaóra) van változó helyszínnel. Ezen nincs
mindig jelen a lelkész.

Az esküvõkrõl azt tartjuk, hogy különleges családi istentiszteletek, melyre az egész
gyülekezet hivatalos. Az ideológiai nyomás alól bizony torz elvárásokkal fölszabadult
igényeket felelõsséggel kell irányítanunk. Egy biztos, hogy minél családiasabban és mi-
nél ünnepélyesebben kell megszerveznünk – a gyülekezet ifjúságának bevonásával – az
esküvõket.

Gyülekezetben már benn élõ fiatalok esküvõjéhez – gyülekezeti terem híján – a temp-
lomkertben megvendégelések vannak. A gyülekezeti terem pótlása esetén valószínûleg
sok-sok menyegzõ teljes egészében a templomhoz kötõdne.

A keresztelésnél már említett különbözõ – biblikus tartalommal megtöltött – szokások
az evangéliumi életvitelre tanítják, serkentik a fiatalokat.

Gyülekezetünk kriptájában kolumbárium található. Emiatt sokszor temetünk a temp-
lomból. Ezeken az alkalmakon érezzük át, hogy semmi sem szakíthat el minket a Krisztus
szeretetétõl, sem élet, sem halál. Nem szakíthat el a gyülekezettõl sem.
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Várjuk az ébredést itt ebben a peremkerületben. Tudjuk, hogy mi csak egy megkezdett
munkába kell, hogy beálljunk, mert Urunk nem vetésre, hanem aratásra vár.

Imádságban hordozzuk egy gyülekezeti ház megépítését, hogy a lelki munka belsõ
feltételei mellett a külsõ keretek is megvalósulhassanak.

Erõs vár a mi Istenünk!
Gyõri János Sámuel
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel./Fax: (1) 283 0148.
Istentiszteleti hely: Budapest XX., Ady E. u. 89.
Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/pesterzsebet

Lelkész: Gyõri János Sámuel
Gyõriné Opauszki Mária segédlelkész

Felügyelõ: Drüszler Ferenc
Lélekszám: 1338/510/294

Hozzá tartozik: Budapest XX. kerülete

10. Pestszentlõrinci Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Pestszentlõrinc területének története szorosan összekapcsolódik a környezõ területek,
különösen Kispest történetével. A tatárjárás elõtti virágzó település védõszentje Szent
Lõrinc volt, s bár a település elpusztult, a név megmaradt a késõbbi települések nevében.
A környék az uralkodó, majd nemesi családok birtoka. 1874-tõl az önállósult Kispest irá-
nyította a pestszentlõrinci közigazgatást, majd 1910-ben Pestszentlõrinc is önállóvá vált.
1950-ben Pestlõrinc néven Budapest XVIII. kerülete lett, régi nevét az 1989. évi rendszer-
váltás után kapta vissza.

Az evangélikus gyülekezet története is egybefonódik a kispesti gyülekezetével. 1894-
ben a kispesti és szentlõrinci evangélikusok kérvényt nyújtottak be a Budapesti Ág. Hitv.
Evang. Egyházmegyéhez, hogy fiókegyházat hozhassanak létre. Az egyre gyarapodó
gyülekezetben késõbb érlelõdni kezdett az önállósulás gondolata. A kispesti gyülekezet
anyásítása 1922-ben történt meg, Szentlõrinc ekkor Kispest filiája lett. A pestszentlõrinci
gyülekezet önállósulása azonban még váratott magára. Törekvéseik eredményeként
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1922. február 5-én megválaszthatták elsõ felügyelõjüket, Kuszenda (Kökény) Lajost, aki
a község fõjegyzõje is volt. A gyülekezet lelkigondozását a kispesti lelkipásztor látta el. Az
istentiszteleteket a pestszentlõrinci Wlassics utcai iskola egyik tantermében tartották.

1927-ben a gyülekezet kérvényt nyújtott be az egyházmegyéhez és a bányai egyházke-
rülethez az anyásítás tárgyában, melyhez a kispesti gyülekezet is támogató beleegyezé-
sét adta. Az egyházmegyei határozat értelmében, mivel az anyaegyházzá alakulás
anyagi feltételeit az akkori elnökség nem látta biztosítottnak, a filia nem kapott anyagyü-
lekezeti státust, azt azonban megengedték, hogy az 1925-ben fiókegyházzá alakult
Soroksárpéterivel (ma: Pestszentimre) együtt missziói egyházzá szervezõdjenek, mely-
nek gondozására dr. Szlávik Mátyás nyugalmazott teológiai dékánt kérték fel. 1928-ban
megerõsítették Kuszenda Lajost hivatalában, és rendkívüli közgyûlésen határozatot
hoztak az önállósuláshoz szükséges lépésekrõl. Ekkortól, 1928-tól önálló anyakönyvet
vezetnek. Az egyházmegye 1929 februárjában lelkészt rendelt az egyházközségbe Salfer
Károly személyében, akit március 10-én iktattak hivatalába. Ekkor vett új lendületet az
önállósodás, s újra kérvényt terjesztettek fel ez ügyben, miszerint Pestszentlõrinc evangé-
likusai önálló egyházközséget kívánnak alkotni, s ez esetben Soroksárpéteri, mint fiókegyház
csatoltassék Pestszentlõrinchez.

A bányai egyházkerület október 4-én hivatalosan is jóváhagyta az anyaegyházzá ala-
kulást, s ennek értelmében a gyülekezet rendkívüli közgyûlése 1929. október 13-án ki-
mondta a pestszentlõrinci ág. hitv. ev. missziói egyházközség anyaegyházzá alakulá-
sát, amivel lehetõség nyílt az önálló lelkészi állás betöltésére is. A gyülekezet egyhangúlag
megválasztotta Salfer Károly eddigi missziói lelkészt, akit a gyülekezet elsõ rendes lelké-
szeként 1929. december 1-jén iktatott be hivatalába Sárkány Béla kecskeméti fõesperes.
Ezek után vált lehetõvé saját templom építése is. Ezt már korábban tervbe vették, de az
anyagi feltételek még az önállósuláshoz sem voltak adottak, így templomalapot hoztak
létre, melynek növekedése jelezte a gyülekezet szándékának töretlenségét. Az önállósu-
lás után a terv reálissá vált, s támogatókra is talált. A község telekrészt adományozott a
gyülekezetnek e célra, illetve 10 000 pengõ segéllyel járult hozzá az építkezéshez. A hely-
béli református földbirtokos, Szemere István 12 500 pengõt ajánlott fel, s a gyülekezeti ada-
kozók is nagyban hozzájárultak a költségekhez. Kuszenda Lajos felügyelõ egyévi fõjegy-
zõi jövedelmét juttatta az építkezés céljaira. A templom megtervezésére pályázatot hir-
dettek. Több pályázat elbírálása után a presbitérium Benkõ János építészmérnök terveit
fogadta el. (A terveken nem templomként, hanem torony nélküli imaházként tüntették fel
az épületet. Távlati tervek szerint késõbb egy nagyobb templom építésére került volna sor
az Üllõi út mentén. Erre a háború utáni kedvezõtlen körülmények miatt nem kerülhetett
sor.) 1932. július 4-én kezdõdött meg a kivitelezés, és fél éven belül fel is épült a gyülekezet
temploma, amit 1932. december 18-án szentelt fel Raffay Sándor püspök.

A gyülekezet élete virágzásnak indult, Sokoray (Salfer) Károly  sokoldalú tevékenysé-
ge nyomán széles skálán gondozott gyülekezet képe bontakozik ki. Így ír errõl 1938-ban
Friedrich Lajos: A lelkész állandóan tart házi istentiszteleteket is felváltva egyes családoknál,
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ahol 20 és 60 között mozog a megjelenõk száma. A bibliaórákat is szépen látogatják. A gyülekezet
különösen kettõben tûnik ki: az úrvacsorával való élésben és az áldozatkészségben.

1929-tõl erõteljesen növekszik a hitoktatásban részesülõk száma (1932/33-ban 264
fõ!) ezért 1956-ig mindig volt segédlelkésze is a gyülekezetnek. 1931-tõl beindul a vasár-
napi iskolai munka, az énekkar és az iratterjesztés. A gyülekezet szegényeirõl
diakonissza testvér vezetésével gondoskodtak. Bevonták a presbitereket a pásztori
munkába, ahogy Kemény Lajos esperes írja: ...rendszeressé tette a presbyterek által végzendõ
családlátogatásokat is. Egészen az elsõ keresztyének presbyteri tisztségét megújító módszer ez.
Nagy hangsúlyt kapott az ifjúság mûvelõdésének ügye és az evangélizáció is (Sréter
Ferenc, 1940).

A háború nagy károkat okozott, de a jó alapvetés, a pásztori hûség (Sokoray Károly
1966-ig szolgált) megõrizte a gyülekezetet a széthullástól. Míg Matúz László lelkész ide-
jén (1966–85) a túlélés volt a cél, Havasi Kálmán (1985–98) nagy lendülettel látott hozzá
a gyülekezet újjáépítéséhez. Feleségével együtt megindították a gyermek- és ifjúsági mun-
kát, a családlátogatások révén föltérképezték a gyülekezetet, és számítógépes nyilván-
tartást hoztak létre. Ennek az idõszaknak a legnagyobb áldása volt, hogy nagy erõfeszí-
tések árán, a templom teljes renoválása mellett fölépülhetett a parókia és gyülekezeti te-
rem együttese. Az ugyancsak ekkor épített udvari épület pedig jó alapot szolgáltatott egy
vendégház késõbbi fölépítéséhez. Havasi Kálmán nyugdíjbamenetele után a gyülekezet
1998-ban Gyõri Gábor orosházi lelkészt választotta meg parókusnak.

Pestszentimre 1924–29 között a kispesti, 1929–56 között a pestszentlõrinci, 1956–85
között a vecsési, 1985-tõl mindmáig ismét a pestszentlõrinci gyülekezet filiája.

  A GYÜLEKEZET MAI ÉLETE

Pestszentlõrinc-Pestszentimre a fõváros XVIII. kerülete, a dél-pesti régióban helyezkedik
el, a Ferihegyi repülõtér szomszédságában. Evangélikus gyülekezete a pesti egyházme-
gyébe tartozik, kb. 1300 nyilvántartott lélekkel, melyben benne van a pestszentimrei filia
250 tagja is. Nagyjából 400 gyülekezeti tagnak van rendszeres kapcsolata az egyházzal.
A kerület százezres lakosságához viszonyítva és egyes mutatók (pl. temetések száma)
alapján akár 4000 lélekkel is lehetne számolni. A 2001. évi népszámlálási adat: 2175 fõ.

A gyülekezetben próbálunk lehetõség szerint minden korosztályt elérni, megszólíta-
ni. A gyermekek számára pénteken gyülekezeti hittanórát, vasárnap az istentisztelettel
párhuzamosan gyermek-istentiszteletet tartunk. A konfirmandusok oktatása ugyancsak
pénteken történik. Az ifjúság találkozásának alkalma a péntek esti ifjúsági együttlét, me-
lyen az Ige áll a középpontban, de mindig a hétköznapi életre lebontva, aktualizálva. A
lelkészi vezetés mellett törekszünk az öntevékenységre. A közösségi élet megélése, jó be-
szélgetések, játék és mûvelõdés, élénk zenei tevékenység jellemzik ezeket az alkalmakat.
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Ifjúságunk rendszeres énekkel, zenével az istentiszteleti szolgálatból is kiveszi a részét.
Rendszeres kapcsolatunk van más gyülekezetek ifjúságával és a kerület más felekezetû
fiataljaival. Bekapcsolódtunk a Fiatalok Krisztusért szervezet Budapesti Háló elnevezésû
programjába is, mely a középiskolás korosztály misszióját tûzte ki célul. Tartjuk a kap-
csolatot a dél-pesti régió többi evangélikus gyülekezetével, és idõnként az ország
távolabbi pontjaira is ellátogatunk, pl. zenés szolgálattal. A szenior ifjúság és fiatal
házasok számára havi rendszerességgel bibliaórát tartunk, csakúgy, mint a dolgozó
felnõttek számára. Ezeken aktuális témák, sokakat foglalkoztató kérdések, problémák
kerülnek elõ, sokszor vendégszolgálattal egybekötve. Elsõsorban idõsebb testvéreink
számára csütörtökön „hagyományos” bibliaórai alkalmat tartunk. A gyülekezeti
alkalmakon 15 fõs énekkarunk rendszeresen szolgál. A vasárnapi istentisztelet az egész
gyülekezet közös ünnepe, melyen minden korosztály többé-kevésbé képviselve van. A
hónap elsõ vasárnapján úrvacsorás istentisztelet van, a harmadik vasárnapon pedig
családi istentiszteletet tartunk, melyen külön köszöntjük az adott hónapban
születetteket, az istentisztelet után pedig terített asztal mellett nyílik lehetõség az
ismerkedésre, beszélgetésre. Rendszeres alkalmainkon túl rendkívüli események is
gazdagítják a gyülekezet életét. Ilyenek a testvérgyülekezeti találkozók (bel- és külföldi
partnerekkel), presbiteri „szomszédolások” (találkozás a szomszéd gyülekezetek
presbitériumaival), gyermek-, konfirmandus- és ifjúsági táborok, játszóházak stb. Jó
kapcsolatot ápolunk a kerület református, baptista és katolikus gyülekezeteivel a hivata-
los imaheti sorozaton túl minden hónap utolsó vasárnapján közös éneklésre gyülek-
szünk össze. („Hármashangzat” elnevezéssel.)

A pestszentimrei leánygyülekezetben minden vasárnap 8 órai kezdettel van istentiszte-
let, a református templomban.

  TERVEINK A 2000–2006 KÖZÖTTI CIKLUSBAN

Az elõttünk álló ciklusban legfontosabb feladatnak látszik az elõzõ lelkész szolgálata
nyomán föléledõ gyülekezet lelki életének elmélyítése. A városi gyülekezetekre jellemzõ,
hogy tagjaik nem ismerik egymást. Szeretnénk a gyülekezetben a koinoniát rendszeresen
megélni. Ennek érdekében vezettük be a születésnaposok havonkénti köszöntését a csa-
ládi istentiszteleteken. A meghívottakat (pl. júliusban születettek) az oltártérbe hívjuk és
személy szerint köszöntjük, majd közös fényképet készítünk róluk. Mindenki megkap-
ja a saját névjegykártyáját, amit ki kell cserélnie valamelyik másik születésnapossal. Az
istentisztelet utáni agapén mindig családias hangulat uralkodik. 2001. õsztõl a presbi-
térium bevonásával megkezdjük a gyülekezet módszeres fölmérését. A Sokoray Károly
által már alkalmazott módszert követve a presbiterek minden nevet és címet
leinformálnak, a hiányzó adatokat kiegészítik és az egyházzal laza vagy esetleges
kapcsolatot tartó evangélikusokat a gyülekezetbe invitálják. Ehhez a munkához a
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presbitérium kiegészítéseként szeretnénk egy olyan munkatársi gárdát kialakítani,
melynek tagjai az éppen aktuális munkában segédkeznének, pl. a vendégház építésekor
már igénybe vettük mûszaki munkatársak segítségét, a gyermekmunkában egy
pedagógusokból álló csoport buzgólkodik. További munkacsoportok végzik már
ténylegesen, illetve a tervek szerint a hitéleti, pénzügyi, az adminisztrációs, a háztartási
(pl. templomgazdák), a kertészeti és egyéb teendõket. Ennek a rendszernek a teljes
kiépítése valószínûleg átlépi a hatéves idõt és menet közben módosításokra szorul.

Terveink között szerepel a frissen fölépült vendégházra épülõ táborok és konferenciák
beindítása. Vendégházunk csupán kisebb csoportok (10–12 fõ) fogadására alkalmas, de
a vizesblokkok lehetõvé teszik, hogy 30–40 fõs csoportokkal is dolgozhassunk. Ebben az
esetben a „hazai” résztvevõk nem igénylik a szállást, csak a közös napi programban és
étkezésben vesznek részt. 2001. július 8–15. között rendeztük az elsõ zenei tábort, 30 részt-
vevõvel, kísérleti jelleggel. A jövõt illetõen hosszabb idõtartamban és több turnusban gon-
dolkozunk. 2002-ben két hétre bõvült a tábor és 90 fiatal vett részt rajta. Terveink között
szerepel határainkon túli magyar ifjúsági csoportok meghívása és táboroztatása. Ennek
financiális kérdései még megoldásra várnak. Rövidebb konferenciákat nagyobb lét-
számmal is rendezhetünk: egynapos, pl. hétvégi találkozón 80–100 fõvel, nyári idõben
150 fõvel számolhatunk. A gyülekezetben adott lehetõségek skáláját nem kívánjuk
jelentõsen bõvíteni, inkább a már kialakult alkalmakat szeretnénk elmélyíteni,
látogatottabbá tenni. 2000-tõl bevezettük a kétéves konfirmációi oktatást. Amennyiben
a zenei élet (zenei táborok okán) fellendül, orgonánk generális javítása, illetve
hangszerparkunk (pianínó, elektronikus billentyûsök, harmóniumok stb.) bõvítése
halaszthatatlanná válik. Épületeinken az esedékes állagmegõrzõ munkákon kívül nem
tervezünk nagyobb építési munkákat. A különféle programok szervezéséhez szeretnénk
kihasználni az egyházi és állami pályázatok adta lehetõségeket.

Gyõri Gábor
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1183 Budapest, Kossuth tér 3. Tel.: (1) 290 6408, (1) 297 4495
Istentiszteleti hely: Budapest XVIII., Pestszentlõrinc, Kossuth tér 3.

Budapest XVIII., Pestszentimre, Rákóczi út 83.
(református templom)

Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/plorinc

Lelkész: Gyõri Gábor
Felügyelõ: Horváth Miklós
Lélekszám: 2175/844/315
Testvérgyülekezet: õsagárdi Evangélikus Egyházközség,

Pitäjämäen Seurakunta, Helsinki (FIN),
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Evang. „Dreifaltigkeitskirche”, Mannheim-Sandhofen (D),
Ev.-luth. „Dreieinigkeit” Kirchengemeinde, Kirchwehren (D),

Parafia Ewangelicko - Augsburgska Wang, Karpacz (PL),
Határon túli magyar kapcsolatokat tervezünk.
(Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék)

Anyaegyház: Pestszentlõrinc (1900/762/266)
Leányegyház: Pestszentimre (275/82/49), gondnok: Szabó József

Hozzá tartozik: Budapest XVIII. kerülete

11. Pestújhely-Újpalotai Evangélikus
Egyházközség

 AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A mai Pestújhely Rákospalotának – akkor még csak nagyközségnek – határához tartozó
homoksivatag volt, melyet 1897–98-as években kezdtek parcellázni. A telep neve Széche-
nyi-telep volt. Rákospalota nem sokat törõdött vele. A lakosság kulturális szükségletérõl
nem gondoskodott. Az utcák, utak járhatatlanok voltak, s a vizes területek lecsapolása
sem indult meg. Végül Rákospalota elhatározta, hogy mûutat épít, mely Széchenyi-tele-
pet összeköti Budapesttel, Palotával és a távolabbi vidékkel. Ez a terv nem valósult meg,
s
ennek köszönheti Pestújhely késõbbi önállóságát. Ugyanis mikor látták, hogy Rákospa-
lota érdekei nem egyeznek Széchenyi-telep érdekeivel, dr. Szûcs István, dr. Bezsilla Nán-
dor és dr. Gerecze Péter mint a Széchenyi-telep vezetõi kérték a belügyminisztertõl a
különválást.

1909. október 27-én megtörtént Széchenyi-telep önállósulása. Az új község nevét a
szervezõbizottság Pestújvárosként kérte megállapítani, de a belügyminiszter a Pestúj-
hely nevet engedélyezte. Az új község lényegében egyetlen fillér nélkül állt a
közigazgatása és kulturális életének kialakítása felé vezetõ út elején. A legelsõ
kiadásokat az elõkészítõ bizottság tagjai adták össze. Az úthálózat 1912-ben többé-
kevésbé kiépült, ami jelentõsen befolyásolta a község további fejlõdését, népessége
számának növekedését. 1913-ban bevezették a villanyvilágítást, és elindult a kulturális,
közoktatási intézmények (iskolák, óvodák stb.) felépítése. Majd az 1930-as években
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felépült a három történelmi egyház temploma is (e sort zárta az evangélikus templom
felszentelése) – mindhárom esetben a község vezetõségének jelentõs támogatása
segítségével.

A 20. század elején kb. 400 fõs evangélikus lakosság a település önállóvá válása után
Rákospalota leányegyháza lett. A közösség fejlõdését az I. világháború megbénította,
csak a 20-as években indult meg újból a közben megalakult Luther Szövetség segítségével.
1922-ben missziói egyházzá lett. Ekkortól önálló anyakönyvet vezetnek.

Komjáthy Béla templomépítõ lelkész 1928-ban indította el a gyûjtést templomépítés
céljára. Sándy Gyula, a legtöbb 20. századi (különösen Pest környéki) evangélikus temp-
lom építésze készítette el a terveket, díjtalanul vállalva az építés levezetését. A községtõl
ajándékba kapott telken 1933. november 26-án szentelte fel a még csonka tornyú templo-
mot Raffay Sándor püspök és Kemény Lajos esperes. A padok, az oltár, az oltárkép, a szó-
szék, a harmónium, a kis harang és a felépülõ torony mind a közösség különbözõ tagjai-
nak ajándéka volt. A gyülekezet anyagi ereje nem tette lehetõvé parókia építését, így a jö-
võben az itt szolgáló lelkészek többnyire saját lakásukban lakva – több esetben távol a
gyülekezettõl –, vagy más gyülekezet lelkészi munkáit is ellátva gondozták a közösséget.
A templomépítés idején és azon túl 30 éven át szolgálta a híveket az egyházközség elsõ
felügyelõje: Rakssányi Elemér.

A 2. világháborúban a templom közelében bomba csapódott be, így tornya megsérült,
különösebb anyagi kár azonban nem keletkezett. A gyülekezet tagjai közül ugyan soka-
kat soroztak be, de jelentõs létszámbeli megfogyatkozást nem okozott a háború.

1946. január 1-tõl Kürtösi Kálmán Rákosszentmihályról szervezõ lelkészként gon-
dozta a gyülekezetet. Majd megválasztott lelkészként 1950–1969-ig volt parókus lelkész.
Az õ idejében erõsödött meg a gyülekezet, dacolva az egyáltalán nem kedvezõ társadal-
mi körülményekkel. A mai napig élnek a gyülekezet emlékezetében azok a szeretetven-
dégségek, amelyek segítettek abban, hogy a közösség túlélje a nehéz történelmi idõket –
közösséget teremtve és erõsítve.

Kürtösi Kálmán halála után Schreiner Vilmost választotta meg a gyülekezet lelkészé-
nek, aki 1970–80 között parókusként, majd 1980-tól – miután elfogadta a Budapest-Zug-
lói gyülekezet meghívását – helyettes lelkészként gondozta a gyülekezetet. Tragikus ha-
lála után, 1986-ban Bízik Lászlót választotta meg a közösség, aki 1996-ban a caracasi ma-
gyar protestáns gyülekezet lelkészi állását elfogadva négy évig külföldön tartózkodott.
Helyettesítését elõször Rafael József, majd Sánta Anikó lelkészek biztosították, legutóbb
pedig Szabó István nyugalmazott lelkész, illetve Kendeh K. Péter segédlelkész. Utóbbi
lelkészt választotta meg lelkészének a gyülekezet 2001-ben.

A gyülekezet életében jelentõs változást eredményezett a 70-es, 80-as években kiépülõ
Újpalota, amely a falusias jellegû Pestújhely mellett egy tipikusan lakótelepi környezetet
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teremtett és mára több mint hetvenezer lakost fogadott be lakótelepeibe. Az ott élõ lehetsé-
ges evangélikusok megkeresése, gyülekezetbe integrálása még elõttünk álló feladat.

A JELEN

A gyülekezet a legkisebb pesti gyülekezet – kb. 200 nyilvántartott, 150 adófizetõ tagjával
(az evangélikusok becsült száma az újpalotai lakóteleppel együtt elérheti akár az ezret is).
A gyülekezetben elsõsorban a lehetõségek gazdagsága ad okot a bizakodásra. Egyrészt
a jelenlegi gyülekezeti tagok igen aktívak, családias légkör uralkodik, és egy nagyon
összetartó, megmaradni akaró közösséget formálnak. Mindenképpen örvendetes, hogy
a gyülekezetben megfelelõ arányban vannak jelen a különbözõ korosztályok – és ez tük-
rözõdik az istentiszteleti látogatottságon is (általában 30–50 fõ között vagyunk együtt va-
sárnaponként).

A hagyományosnak mondható alkalmakon túl (bibliaórák, ifjúsági órák) külön ki kell
emelni a szeretetvendégségeket, amelyeknek nagyon erõs hagyománya van itt, s látoga-
tottságuk sok esetben megegyezik az istentiszteletek látogatottságával.

A gyülekezeti életben jelenleg három területen igyekszünk jobban aktivizálódni. Az
egyik az iskolákban az evangélikus gyerekek, fiatalok megszólítása, gyülekezeti hittanra
való hívogatása. (Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a kis létszám ellenére a lelké-
szen túl ketten is elvégezték a Hittudományi Egyetem hitoktatói szakát.) A másik terület
a családlátogatások élénkítése – ebben is többen a lelkész segítségére vannak –, illetve har-
madik terület a már említett újpalotai lakótelepen a gyülekezet megismertetésének, illetve
a hívogatás szolgálata. (Meg kell azonban jegyezni, hogy Budapest fejlõdése egy kicsit
nehezíti ezt a feladatot, hiszen az újpalotai lakóteleprõl lényegesen gyorsabb és egysze-
rûbb eljutni a zuglói templomba, mint a pestújhelyibe – éppen ezért távlati tervként meg-
fogalmazódhat egy újpalotai missziói gyülekezet és missziói lelkészi állás kialakítása.)

Gondjaink alapvetõen a gyülekezet viszonylag kis létszámából adódnak, ami termé-
szetesen meghatározza a gyülekezet saját anyagi forrásainak mértékét is. A gyülekezet a
mindennapi mûködését – némi segítséggel – fedezni tudja, de jelentõsebb beruházásokra
szinte teljes egészében külsõ forrásokat kell keresnie. Másik problémánk, hogy nem épült
Pestújhelyen parókia, így nem alakulhatott ki templom mellett egy olyan gyülekezeti
központ, amely a különbözõ rétegalkalmaknak otthont adhatna, illetve a lelkészlakás
kérdése is csak átmenetileg megoldott.

A JÖVÕRE VONATKOZÓ TERVEINK

A már említett, elsõsorban lelki építkezést célzó tervek mellett jelentõsebb beruházások
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állnak a gyülekezet elõtt, amelyekhez – mint már megemlítésre került – mindenképpen
külsõ forrásra is szükség van.

Elõttünk áll a gyülekezeti ház, parókia kérdésének megoldása. Jelenleg egy 46 m2-es
lakás van a gyülekezet birtokában, amely egy családi ház felét alkotja, osztatlan közös
tulajdonú telken. A ház másik felét is megvásárolva, illetve a tetõteret beépítve kialakítha-
tó egy mai gyülekezeti igényeknek megfelelõ parókia. Véleményünk szerint ezt a kérdést
az elõtt kell megoldani, míg Magyarország európai uniós csatlakozása Budapesten is
még jobban megemeli az ingatlan-, illetve telekárakat.

A templom tetõszerkezetének felújítása, illetve a templombelsõ festése is elõttünk álló
feladat, mint ahogy az is, hogy a jelenlegi, öregedõ elektromos orgonát igazi orgonára tud-
juk cserélni.

Kendeh K. Péter
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1154 Budapest, Nádastó u. 42. Tel.: (1) 410 7241
Istentiszteleti hely: Budapest XV., Templom tér 10.

Lelkész: Kendeh K. Péter
Felügyelõ: Hódos Árpád
Lélekszám: 1120/250/185
Testvérgyülekezet: Wilhelmshaven–Friedenskirche (Németország)

Hozzá tartozik: Budapest XV. kerületébõl az M3-as autópálya, a Szentmihályi út,
a Rákospalotai határút, a Vezseny utca és a Rákospalotai
Körvasút sor által határolt terület

12. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gyülekezet elõzõ lelkésze nyugdíjas
évei alatt megírta a gyülekezet történetét. Alapos munkát végzett. Sajnos az anyag jelenleg
csak kéziratban olvasható, de sok és pontos adatot tartalmaz. A Rákoskeresztúri Evangéli-
kus Egyházközség története címû munka egy része a honlapunkon olvasható.

Az 1600-as évek végén Buda visszafoglalására készülve kiürítették a Rákos-vidéket.
Így lett lakatlanná a már az 1200-as években lakott területként nyilvántartott Rákoske-
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resztúr. Már az 1700-as évek elején megkezdõdött a terület benépesítése. Német nyelvte-
rületrõl vallásuk miatt üldözött evangélikusokat, a Felvidékrõl szlovákokat és magyaro-
kat telepítettek a Rákos völgyébe azzal az ígérettel, hogy szabadon gyakorolhatják vallá-
sukat. Így a 18. század második felére meglehetõsen nagy számú, három nyelvet beszélõ
közösség alakult ki. Már az 1760-as évekbõl van adatunk arra, hogy az itt lakók gyerme-
keik mellé tanítót hoztak. Az evangélikusság hivatalos iskolaalapítására 1783-ban került
sor. Ekkor már eleven egyházi élet volt. Az itt lakók a cinkotai egyházközséghez tartoztak.
Oda jártak templomba, illetve a lelkész onnan gondozta õket. A templomépítés és önálló
egyházközség gondolata már ekkor megfogant. Megvalósítására várni kellett. 1800-ban
özv. báró Bojanovszky Sándorné sz. Podmaniczky Erzsébet templomot épít a saját
költségén, „hogy ne kelljen a híveknek Cinkotára járniuk”. 1802-ben megnagyobbítják a
templomot, sõt a templom tornyot is kap. Mivel a cinkotai lelkész már nem szívesen jár át
Rákoskeresztúrra, 1806-ban elhatározzák, hogy önállósulnak. Az egyházmegye nem
engedte a gyülekezet önállósulását. Az alispán, illetve a megyegyûlés ezt megengedte és
a lelkészválasztási folyamatot tudomásul vette. Mivel az esperesség nem ismerte el a lel-
készválasztás jogosságát, a beiktatást maga az új lelkész, Machula Gábor végezte el
1807-ben. Ekkortól önálló anyakönyvet vezetnek. Machula 1812-ig szolgált Rákoske-
resztúron. Az azóta itt szolgált beiktatott lelkészek: Benedikty Károly (1812–1821),
Clementisz János (1821–1829), Melczer János (1830–1864), Dubovszky Nándor (1864–
1904), Noszkó István (1904–1934), dr. Kósa Pál (1934–1974) és Kósa László 1974-tõl, aki
elõtte már 1969-tõl másodlelkészként szolgált a gyülekezetben. Ugyancsak
másodlelkész volt id. Ferenczy Zoltán 1956 és 1984 között.

Megemlítésre méltó, hogy a gyülekezet parókusai általában hosszú ideig szolgálták a
gyülekezetet. A közel 200 év ellenére a jelenlegi lelkész csak a 8. parókus. Dubovszky Nán-
dor, Noszkó István és dr. Kósa Pál 40–40 évig szolgáltak itt. Talán még Melczer János ne-
vét kell kiemelni, aki az 1848/49-es szabadságharc idején tanúsított magatartása miatt
a szabadságharc bukása után börtönbüntetést szenved. Sok segédlelkész és hitoktató is
szolgált itt sokak megelégedésére.

A 19. század végére a gyülekezet kinövi templomát. Elhatározzák, hogy új templomot
építenek. A templomépítésre összegyûlt pénz két alkalommal vész el. Az elsõt elviszi az
elsõ világháború. A másodikat a 30-as évek gazdasági válsága. Az 1941-ben összegyûlt
pénzt nem tartalékolják. Belekezdenek egy új templom építésébe, amelyet 1943-ban szen-
telnek fel. 1945-ben a baloldali hatalom elsõ lépése, hogy – egy gyülekezetnek elég egy
templom jelszóval – lebontják a 150 éves templomot.

A század elején megindul a telekkialakítás és házépítés a mai Rákoshegy és Rákosliget
területén. Mindkét település önálló községgé fejlõdik. Az itt lakó evangélikusok fiókegy-
házat szerveznek a rákoskeresztúri anyaegyház kötelékében. Hamarosan saját templo-
mot akarnak. 1932-ben felépül a rákosligeti, 1939-ben a rákoshegyi templom.

Rákoscsaba is fejlõdik. Az evangélikusság elõbb a rákoskeresztúri egyházközséghez
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tartozik, majd megalakul a rákoscsaba-pécel-isaszegi egyházközség. Rákoscsabán is
templomot szentelnek 1939-ben. Az egyházközség rákoscsabai része 1981-ben a rákos-
keresztúri egyházközséghez csatlakozik. Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoshegy,
Rákosliget, Rákoskert 1950-ben  közigazgatásilag Budapesthez kerül. Egy egységes ke-
rületet, Budapest  XVII. kerületét alkotják. Az 50-es évek egyházi vezetése nem ismeri el
Rákoshegy és Rákosliget fiókgyülekezeti státusát, így a gyülekezet egységesen, fiókgyü-
lekezet megnevezés nélküli 3 templomos egyházközséggé alakul, amely késõbb Rákos-
csabával kiegészülve a XVII. kerület teljes területén terül el most már 4 templommal.

A hatvanas években 4 beiktatott lelkésze volt a gyülekezetnek: parókus Rákoskereszt-
úron, parókus Rákoscsabán, másodlelkész Rákoshegyen és Rákosligeten. A gyülekezet
mai lelkésze sóvárogva gondol azokra az évekre. Kevesebb munkára 4 lelkész állt ké-
szen. Ma 1 parókus és 1 segédlelkész végezhet valóban csak tûzoltó munkát.

Az egyházközség meglehetõsen sokat szenvedett történelme folyamán. A korai évek
a katolikusok erõszakoskodásai miatt voltak nehezek. Az új templomra szánt pénz két-
szer úszott el. A rákoskeresztúri Öregtemplomot lebontották. 1945-ben
Rákoskeresztúrról közel 150 német nevû férfit, nõt és gyereket hurcoltak el az oroszok
„málenkij robot”-ra. 10%-uk sohasem érkezett vissza. (Babilon folyói mellett laktunk
címmel gyülekezeti kiadvány emlékezik erre a nyomorúságra, mely interneten is elérhetõ
honlapunkon.) Mivel az oktatásra itt mindig odafigyeltek, a régi jegyzõkönyvek az iskola
miatti állandó pénzhiányról tanúskodnak. A háború után elvették a gyülekezet földjeit.
Az egyház iskoláját 1948-ban államosították. A gyülekezet temetõjét 1950-ben
bezáratták, majd 1980-ban a temetõ területére is rátette az állam a kezét. Hosszú
pereskedés után sikerült pénzben kártérítést kapni. Elvették, illetve szanálták a
gyülekezet 1957-ben épült új parókiáját. A határozat megszületésétõl 1,5 évet kaptunk
egy új épület létrehozására. Az akkori tanácselnök készségesen ajánlotta fel ingyen azt a
telket, amelyen ma az új épület áll. Késõbb jelképes összeget mégis fizetnünk kellett, hogy
mentsük a tanácselnök „becsületét” a párt elõtt: ingyen csak nem ad telket az egyháznak.

A legnagyobb nyomorúságot a fõváros rekonstrukciós politikája okozta, az ún. sza-
nálás. 1958-ban Rákoskeresztúr belterületére építési tilalmat rendeltek el. Ennek az lett a
következménye, hogy az itt lakók, akik szebb otthont szerettek volna, távolabb kerestek
telket és ott építettek házat maguknak. Mivel a kerületben az állami építkezés még nem
kezdõdött el, a fiatalok tanácsi lakást csak más kerületekben kaphattak. Óriási vérvesz-
teség volt ez. Ezt követte a bontás. Mivel itt nem volt cserelakás sem, az itt lakókat a fõváros
legkülönbözõbb pontjain helyezték el. A legtöbben Újpalotára, Józsefvárosba, a Havan-
na-lakótelepre, Kõbányára és Újpestre költöztek. Volt két bontási periódus, amikor a sza-
náltak az itt felépült új házakba költözhettek. Az emberek nehezen viselték, hogy õsi ott-
honaikat el kellett hagyni. Tucatjával temettük az agyvérzésben, infarktusban meghalta-
kat. Az egészségházban a sok lelkileg sérült és a sok szervi bajjal kínlódó beteg miatt
„szanálási neurózis”-ról beszéltek. Ma már le is merem írni, amit akkor is tudtunk, hogy
a szanálási összeg nagysága, a bontásra felajánlott épület minõsége függött a felmérõk-
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nek felajánlott összegtõl. Teljes volt a morális csõd. Ateisták és templomosok vesztegettek.
Helyi és fõvárosi tanácsi dolgozók voltak a lekenyerezettek. Bizonyos értelemben még ta-
rifáról is tudtunk.  Az utolsó 30 évben a gyülekezet 90%-a legalább egyszer költözött.
Ebben a helyzetben kellett megtartani a híveket. Úgy látszik, Isten nem engedte
tönkretenni egészen azt, ami az övé. A sok munkának meglett a gyümölcse. Nagy, erõs
gyülekezetet tudhatunk magunkénak. Ez azonban egy újabb fejezet.

JELEN

Az elõbb felvázoltakból kitûnik, hogy 4 templomos, óriási területen horizontálisan is és
vertikálisan is szórványgyülekezet vagyunk. Egy egyházközség, amelynek 4 temploma
miatt 4 különbözõ gyülekezeti érdeket is figyelembe kell venni. A közös és helyi érdekek
összeegyeztetése a legnehezebb feladat. Annak ellenére, hogy Rákoshegyen és Rákos-
ligeten egyetlenegy egyházat alapító vagy templomépítõ család, illetve utód nem talál-
ható – elköltöztek, kihaltak –, mindkét területen van egy önállóságra törekvõ mag. Rá-
koscsaba idecsatlakozása elõtt „a” nagy volt a három gyülekezeti rész közül, most pedig
a legkisebb. A gyülekezet erejét az egész egységében és a 4 templom körül élõ gyülekezeti
csoportosulások egymást támogatásában látjuk.

A számítógépünkben közel 3000 név található. Annak ellenére, hogy kb. kétszer
annyit temetünk, mint keresztelünk, (70–90 temetés, 40–60 keresztelõ évente) a gépbe írt
nevek száma folyamatosan növekszik. Ennek oka, hogy az eltemetettek 50%-a nem volt
nyilvántartva. A hozzátartozókat pedig igyekszünk megszólítani. Ezért gondoljuk,
hogy a 3000 nyilvántartott mellett lehet még 2–4 ezer „tartalék” evangélikus.

Áldás a lakótelep is. A lakótelepi házakba a sok zár miatt szinte lehetetlen bejutni.
Mégis sok új egyháztagunk van innen. Õk azonban nem nagyon épültek be a gyülekezet
közösségébe. A megszaporodott munka miatt nincs idõ õket látogatni.

Személyi feltételek. A lelkész elmúlt 60 éves. Hála Istennek egészsége engedi a sok
munkát.

A segédlelkészek általában évente váltogatják egymást. A sok munka nem nagyon íz-
lik. Felkészültségük, szolgálathoz való viszonyulásuk – tisztelet a kivételnek – kataszt-
rofális. Bukottak, felkészületlenek, s emellett nagymellényûek. Merjük remélni, hogy csak
mi fogjuk ki a nagyon gyengéket, és nem ilyen a magyar evangélikus lelkészképzés. Mar-
schalkó Gyula nyugalmazott lelkész itt lakik gyülekezetünk területén. 80 éves kora elle-
nére szellemileg, fizikailag szinte többet bír mint az ifjú utódai. Sokat segít.

Sikerült összeverbuválni egy ragyogó kis csapatot, akikkel élvezet dolgozni. Régen
tudott, hogy presbitériummal, pláne közgyûléssel, cédulás szavazással nem lehet ered-
ményesen dolgozni. A cédulás szavazás bevezetése talán még a MEE új területi beosztá-
sánál is nagyobb hibája az új törvénynek. Van egy „Tízes Bizottságunk”. Akár pénz-
ügyekrõl, építkezésrõl, gyülekezeti kirándulásokról, akár finn testvérgyülekezeti

PESTI EGYHÁZMEGYE



297

ügyekrõl van szó, erre a gárdára, a munkatársakra mindig számíthatunk. A felügyelõ
figyel arra, hogy Budapest legnagyobb gyülekezete mindenben elöl járjon. Ezért mindent
meg is tesz. Csak néhány példa: Budapesten nekünk volt elõször másológépünk,
alapítványunk, internetes honlapunk, ügyintézésben, finn testvérgyülekezeteinkkel
való kapcsolattartásban elektronikus levelezést is használunk stb.

Többeket küldtünk ifjúságivezetõ-képzõ tanfolyamra. Többen kezdték el a hitoktatói
tanfolyamot. Kántorainkat egy kivételével Fóton képeztettük. Ennek ellenére tudjuk, hogy
szûkében vagyunk a képzett munkaerõnek.

Iskola. Amint a politikai helyzet lehetõvé tette, a három nagy egyház hozzálátott egy
általános iskola megszervezéséhez. Nehezen, de sikerült. Mivel három egyházzal álla-
mi szervek nem tárgyaltak, valamelyik egyháznak kellett nevére venni az iskolát. Ez a ró-
mai katolikus egyház volt. Óriási hibának tartom, hogy egyházunk vezetõsége nem élt a
lehetõséggel, nem vállalta föl az iskolát. Volt épület, gyerek, tanári kar – most minden a ka-
tolikusoké. Pedig az iskola könnyen megközelíthetõ. A környék evangélikusságának is-
kolája lehetett volna. Ebben az iskolában ma is kötelezõ heti 2 órában tartjuk az
evangélikus gyerekeknek a hittant. Hitoktató kellene. Állítólag sok van – de ha kell, még
sincs.

Ifjúságunk évek óta vajúdik. Ebben a munkában segédlelkészek sora mondott csõdöt.
A hitoktatással az érdektelenség miatt gondjaink vannak. Ha az egyházi iskola nem

lenne, bizony nagyon kevés gyerekünk lenne. A korábban egyháziatlan családok gyere-
keiken keresztül sorra épülnek be a gyülekezetbe.

A konfirmandusok összegyûjtése ma sokkal nehezebben megy, mint 20 évvel koráb-
ban. Fontos a felnõttek tanítása, keresztelése, konfirmálása.

A régi értelemben vett szeretetvendégség gyülekezetünkben nem mûködik.
A templomlátogatás az utolsó 3 évben 20%-kal csökkent. A karácsony esti istentiszte-

leten részt vevõk száma nõ, pünkösdkor tele vannak a templomok. Az ünnepek második
napján az ürességtõl konganak templomaink. A templomlátogatás csökkenése ellenére
az úrvacsorázók száma lassú növekedést mutat.

Minden évben 3-4 gyülekezeti kirándulást teszünk.
Két finn testvérgyülekezetünkkel erõnkön felül tartjuk a kapcsolatot.
Nincs idõ látogatni, kórházba járni, személyes kapcsolatokat építeni. Kár. Nemcsak a

gyülekezetnek, a lelkésznek is hiányzik.
Épületek. Azt gondolom, most nem kell részleteznem a sok elvégzett munkát. De: a rá-

koskeresztúri templom 50 éves tornyáról 10 kg-os betondarabok szakadtak le. A rákos-
ligeti templom málló kövei miatt a torony is le akart dõlni. A rákoskeresztúri és rákoshegyi
tetõt majd elvitte a szél. Nem volt könnyû, de megoldottuk nemcsak a váratlanul ránk sza-
kadó, hanem az önként vállalt feladatokat is. Folytatjuk. Most lett kész a rákoskeresztúri
templom elektromos hálózatának teljes lecserélése, új világítótestek felszerelése. Az új,
500 kg-os harang felszentelése 2001. november 11-én megtörtént. A rákoshegyi
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templomba templompadok készültek, felújítjuk az elektromos hálózatot, új világítás
készül.

JÖVÕ

A lelkésznek, ha Isten élteti, van még hátra néhány éve a szolgálatban. Utána szükség lesz
legalább két állandó lelkészre. A harmadiknak is jutna munka bõven.

További kántorok kiképzése szükséges, valamint hittantanárok beállítása. Több mint
15 különbözõ iskola van a kerületben, jelenleg egyikben sincs evangélikus hitoktatás.
Szükségünk lenne életet ismerõ, gyülekezetben szolgáló diakonisszákra.

Az épületekkel különösebb gond egy darabig nem lesz. A gondnokkal együtt úgy gon-
doljuk a következõ lelkész- és presbiterválasztást, hogy jó állapotban hagyjuk itt, adjuk át
a gyülekezet épületeit utódainknak. Ezért a nagy értékû, nagy volumenû renoválásokat
folytatjuk. Következik három templom fûtésfelújítása, 3 festése, a rákoscsabai gyülekezeti
ház rendbetétele (víz, csatorna, gáz, festés, fûtés), a rákoshegyi templom víz-csatorna be-
kötése, a rákosligeti gyülekezeti ház sorsának megoldása.  Ez talán belefér 5 évbe.

A gyülekezet végiglátogatása elengedhetetlen.
A gyülekezet létszáma állandóan változni fog, hiszen óriási a költözési kedv. A címek

10%-a változik évente. A tehetõsebbje – a fiatalabbja, gyerekesek – menekül a panelból.
Olcsóbb telek Maglódon vehetõ, ahol már most számottevõ a volt rákoskeresztúri gyüle-
kezeti tagok száma.

A gyülekezetnek nagyszerû múltja van, a jelenérõl is érdemes beszélni, a jövõ pedig
csakúgy, mint a múlt és a jelen is, Isten megtartó kezében van.

Aki pedig mindent megtehet sokkal bõségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a ben-
nünk munkálkodó erõ szerint: azé a dicsõség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékrõl nem-
zedékre, örökkön-örökké. Ámen. (Ef 3,20–21)

Dr. Léránt István Kósa László
felügyelõ gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1173 Budapest, Bakancsos u. 2.
Tel./Fax: (1) 256 4224, (1) 253 5116

Istentiszteleti hely: Budapest XVII., Rákoskeresztúr, Pesti út 111.
Budapest XVII., Rákoscsaba, Péceli út 146.
Budapest XVII., Rákoshegy, Tessedik tér
Budapest XVII., Rákosliget, Gózon Gyula u.

Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/rakoskeresztur

Lelkész: Kósa László
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Eszlényi Ákos segédlelkész
Felügyelõ: dr. Léránt István
Lélekszám: 3563/2900/1300
Testvérgyülekezet: Rauma (Finnország),

Noormarkku (Finnország)

Hozzá tartozik: Budapest XVII. kerülete

13. Rákospalotai Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Az egyházközség jegyzõkönyveinek tanúsága szerint, kivált az 1882. évi püspöki látoga-
tás jegyzõkönyve alapján mondhatjuk, hogy a rákospalotai evangélikus gyülekezet a re-
formáció terjedésekor alakult. Mint szórványgyülekezet, kezdetben a csömöri egyház-
községhez tartozott, majd az ellenreformáció idején a fóti lelkészek gondozása alá került.
Az 1700-as évek elején épült az elsõ iskola, amelynek létrejöttét és a hozzá tartozó tanítói
állás megszervezését is Bohus fóti földesúrnak köszönhette a gyülekezet. A rákospalotai
evangélikusság 1749-ben elvesztette vallásának szabad gyakorlatát, tanítójukat elker-
gették. Az iskolaépületet eladták és az érte kapott összeget egy Gács nevû egyházfinál he-
lyezték letétbe. A türelmi rendeletig hivatalosan a dunakeszi római katolikus plébános
vezetése alá került a gyülekezet, melynek hívei a Cinkotai Evangélikus Egyházközségbe
jártak át. Itt éltek az úrvacsorával is. Majd 1774-ben mint leányegyház csatlakoztak a
cinkotai gyülekezethez 163 lélekszámmal, s tartoztak a cinkotai lelkész gondozása alá
egészen az önállóvá válásig.

II. Lipót uralkodása alatt, 1791-ben újra engedélyt kaptak az iskolaépítésre, amely a
Galánthai Fekete János gróf által adományozott telken 1793-ban fel is épült. A következõ
évben kezdte meg mûködését az iskola Gados Ádám tanító vezetésével, aki a cinkotai lel-
kész engedélye alapján a vasárnapi könyörgéseket is elvégezhette, tót nyelven. Utóda,
Meskó Mihály 1820 táján már magyarul tanít és végez istentiszteletet. 1829-tõl már önál-
ló anyakönyvet vezetnek.

A gyülekezet létszámának szép gyarapodása templomépítés elhatározására indítot-
ta az egyházközséget. Kérvényükre gróf Károlyi földbirtokostól kaptak telket a templom
építéséhez. Megindult a gyûjtés, amely 11 esztendeig tartott, s amely idõ alatt az építési
anyagok nagy részét beszerezték. A nagy munka 1855. április 1-jén indult meg, s még
ugyanazon év november 8-án Esztergályi Mihály fõesperes fel is szentelte a templomot.

A gyülekezet létszámának további gyarapodása (1860–70 között 560–600 fõ), s immár
a saját templom keretet adott az önállósulásra. Az esperesség 1871. szeptember 12–13-án
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tárgyalta a kérést, és azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy „egyelõre lelkésztanítói állás
szerveztessék”. Sárkány Sámuel pilisi fõesperes 1871 karácsonyán iktatta be hivatalába
a Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet elsõ megválasztott lelkészét, Seffarovszky Já-
nost és felügyelõjét, az aszódi Plachy Bertalant. A presbitérium megválasztása már 1872-
ben történt, ezért ettõl kezdve tekinthetõ hivatalosan is önállónak az egyházközség. Még
ugyanebben az évben orgonát állítottak be a templomba. Lelkészlakás építését 1875-ben
határozta el a gyülekezet. A templom jobb oldalán elkészült épület megépítésének pon-
tos idejét nem ismerjük.

A lelkész-tanító munkája egyre bõvült. A munka többletéhez hozzájárult az is, hogy a
fóti gyülekezet elszakadt a csomádi egyházközségtõl és a palotai lelkész gondozását vet-
te igénybe. A jegyzõkönyvek szerint azonban nem ez vezetett a palotai egyháztagok és a
lelkész-tanító közötti kapcsolat megromlásához, hanem az, hogy az egyháztagok elége-
detlenek voltak a munka ütemével. Az események feldúlták az egyházközség békéjét. A
megoldást Seffarovszky János abban találta meg, hogy 1879-ben helyet cserélt
Kolbenhayer Soma kiscsalomai lelkésszel, aki azután 1893-ig szolgált itt. A gyülekezet
elsõ lelkészének áldásos tevékenysége – amelyért igazán csak hálás lehet – ezzel ért véget.
Az új lelkész már úgy léphetett szolgálatba 1879 novemberében, hogy különválasztották
a lelkészi és a tanítói állást. Az új tanító ugyanekkor Laszip János lett. A gyülekezet hoz-
zálátott az új iskola és tanítói lakás megépítéséhez, amelyet már Kovácsi Kálmán lelkész
1893-ban történt szolgálatba állása után fejezett be. Kovácsi Kálmán nagy népszerûség-
nek örvendett az egyháztagok körében: szociális magatartása folytán mindenkit meg-
nyert és tiszteletre késztetett. Életre hívta az iskolapénzügyi és gazdasági bizottságot.
Mintegy 1000 kötetbõl álló gyülekezeti könyvtár 1899-ben nyílt meg azzal a céllal, hogy
a hívek rendelkezésére álljon és a szellemi elõrehaladást segítse. Temetkezési egyesület
is alakult, amely az elhalt tagjai után száz korona segélyt fizetett ki.

A falu közben várossá nõtt és ezzel együtt terebélyesedett az egyházközség is. Az Újfa-
luban számos evangélikus iparos, kereskedõ és értelmiségi telepedett meg. Felvetõdött a
templom megnagyobbításának terve is, de a presbitérium inkább az új, nagyobb templom
felépítése mellett foglalt állást.

A gyülekezet békés nyugalomban élte meg az 1900-as esztendõt. A Széchenyi-telep
(Pestújhely) 320 lelket számláló evangélikus közössége a rákospalotai gyülekezet filiája
lett az önállóvá válásig. Az elsõ világháború alatt a gyülekezet az iskola felesleges termeit
átengedte a katonaság számára, a hadikórházakat nagy adományokkal támogatta, a ha-
rangokat pedig feláldozta a hadvezetõség kérésére. A háború után lassan-lassan újra fej-
lõdésnek indult a gyülekezet. Ennek egyik elsõ jele, hogy 1922-ben megszólalt az új ha-
rang a templomban. A reformátusokkal karöltve 1923-ban egyházi lapot indítottak,
amelybõl késõbb azonban anyagi természetû viták miatt kiváltak. A hívek számának
gyors növekedésével a templom mindinkább kicsinek bizonyult. Ismételten elhangzott
az egyháztagok részérõl az új templom építésének kívánsága, amelyhez az egyházköz-
ség nagy telket is kapott a várostól. A nyomasztó gazdasági nehézségek miatt azonban a
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templomépítés helyett harangra kezdtek gyûjteni, és 1930. december 21-én a
nagyharangot is felszentelték. A gyülekezet nagy tiszteletet érdemlõ lelkésze, Kovácsi
Kálmán, aki két cikluson át országgyûlési képviselõ is volt, 39 esztendei hûséges
szolgálat után 1932. április 13-án elhunyt. Utódja még ugyanebben az évben a már nyolc
esztendeje a gyülekezetben szolgáló vallásoktató lelkész, Prõhle Sándor lett, aki a hívek
teljes támogatását élvezte. A gyülekezeti élet megelevenedett, sorra alakultak az egyház
keretein belül mûködõ egyesületek, amelyek szociális és karitatív munkát egyaránt
végeztek. Az 1934. évben megindított, negyedévenként megjelenõ Egyházi Értesítõt a 2400
adófizetõ ingyen megkapta.

A templomba járók létszámának örvendetes gyarapodása következtében a hívek a
nagy ünnepeken már nem fértek be a templomba, így egyre égetõbbé vált az új templom
megépítése. Az alapkõletétel 1936. október 21-én volt, majd a felszentelés szolgálatát
1941. december 21-én dr. Kovács Sándor püspök végezte. A Nagytemplom kb. 200 000
pengõbe került, amelynek nagyobb részét, mintegy 113 000 pengõt a hívek adták össze. A
harangok és az orgona a Kistemplomból kerültek át.

A második világháború kevés anyagi kárt okozott. Nagyobb baj volt, hogy Prõhle Sán-
dor lelkész 1944-ben történt eltávozása és politikai felelõsségre vonása után átmenetileg
lelkész nélkül maradt a gyülekezet. Helyettes lelkészek szolgáltak, közöttük Kürtösi Kál-
mán és Jancsó Bertalan. E bizonytalan korszak 1947. március 16-án zárult, amikor is be-
iktatták a gyülekezet megválasztott lelkészét, Kökény Eleket. Az õ hosszú, 26 esztendõt
magában foglaló szolgálati ideje alatt – a jól ismert külsõ nehézségek ellenére – állandó-
sult az egyházközség élete. 1973-ban bekövetkezett halála után rövid ideig (1974–1980)
dr. Bodrog Miklós szolgált a gyülekezetben, majd a rendszerváltás örömét Bolla Árpád
lelkész 1980 és 1994 közötti szolgálata alatt élte át a gyülekezet.

Az 1987. évben megvásárolták a lebontott tatabányai evangélikus templom harangját,
és felszerelték a Kistemplomba. Négy évvel késõbb egy család adományából ugyanitt új
orgona épülhetett. Majd 1993-ban a Nagytemplom telkén felépült az új lelkészlakás is. A
volt egyházi ingatlanok visszaadására vonatkozó törvény lehetõségével élve a gyüleke-
zet pénzbeli kártalanítást kért a volt iskolájáért, amelybõl szeretetotthon építését határoz-
ta el. A lelki épülés terén említésre méltó a testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítése a ma-
gyar Porrogszentkirály, a finn Ulvila és a norvég Drammen gyülekezeteivel.

Bolla Árpád nyugdíjba vonulása után, 1994. december 4-tõl Veperdi Zoltán diakónus
lelkész szolgál helyettesként a gyülekezetben. Az egyházközség megkezdi a szeretetott-
hon építését 1995-ben, amely azonban az anyagi nehézségek miatt még mindig húzódik.
Közben azért elkészülnek a Nagytemplomot és az új lelkészlakást összekötõ átjáró folyo-
sók, a Nagytemplom lapostetõjének részbeni újraszigetelése és a Kistemplom tetõjének
részleges javítása. A lelki élet terén két új gyülekezeti alkalom indul, egy nyugdíjasklub
hetenkénti rendszerességgel, valamint a fiatal dolgozók összejövetele, havi egy alkalom-
mal. Újabb testvérgyülekezeti kapcsolat is létesült az ausztriai Bruck an der Leitha evan-
gélikusaival.
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TERVEINK

Terveink között szerepel a szeretetotthon felépítése után a Nagytemplom alagsorában
egy urnatemetõ kialakítása, illetve a Nagytemplom tatarozása, beleértve a tetõszigetelés
javításának befejezését, illetve a fõbejárathoz vezetõ betonlépcsõ mûkõ burkolatának el-
készítését is. Az Úristen legyen velünk kegyelmes, áldja meg gyülekezetünket és tervein-
ket.

Veperdi Zoltán
helyettes lelkész

Lelkészi hivatal: 1152 Budapest, Juhos u. 28. Tel.: (1) 307 7059
Istentiszteleti hely: Budapest XV., Régi Fóti út 73.

(télen Juhos u. 28.)

Lelkész: Veperdi Zoltán helyettes lelkész
Felügyelõ: Dudás Lajos
Lélekszám: 1120/530/203
Testvérgyülekezet: Porrogszentkirály, Ulvila (Finnország), Drammen (Norvégia),

Bruck an der Leitha (Ausztria)

Hozzá tartozik: Budapest XV. kerülete, kivéve az M3-as autópálya,
a Szentmihályi út, a Rákospalotai határút, a Vezseny utca és a
Rákospalotai Körvasút sor által határolt területet

14. Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus
Egyházközség

AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A 20. század elején Rákosszentmihály és Sashalom a cinkotai gyülekezet szórványa volt.
Az evangélikusok számának növekedésével 1911-ben az ott élõk jobb lelki gondozása
céljából megalakult a cinkotai egyházközséghez tartozó rákosszentmihályi fiókegyház.
Elsõ felügyelõje Lauer Gyula, pénztárosa Zirmann János lett. Lauer felügyelõ 1913-ban
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lemondott tisztségérõl és helyébe felügyelõnek Zirmann Jánost választották. Zirmann
haláláig, 1929. október 19-ig töltötte be felügyelõi tisztét. Idõközben, 1927-ben megala-
kult a sashalmi fiókegyház is.

A fiókegyházak nagyon nehezen tudtak lábra állni, hiszen a mai Rákosszentmihály
és Sashalom területe abban az idõben elhanyagolt, homokos földterület volt, másrészt
csak néhány alacsonyabb beosztású közalkalmazott lakott – elsõrenden – a sashalmi ré-
szen. A gyülekezet kezdettõl fogva anyagi nehézséggel küszködött. Bár 1925-ben 293 adó-
alanyt tartottak nyilván, ezek jó része az akkor már nyomornegyednek számító sashalmi
barakktelep lakói voltak, akiktõl még végrehajtás (!) útján sem tudta az egyházközség az
adót behajtatni.

Az elsõ idõszakban – több más ilyen nagyságú és körülmények közt alakuló gyüleke-
zettel együtt – az istentiszteleti szolgálatokat a cinkotai anyagyülekezet lelkészei végez-
ték a népiskolák erre a célra átengedett osztályaiban.

A gyülekezet elõször 1926-ban foglalkozott egy imaház építésének a gondolatával, de
anyagi bázissal nem rendelkeztek. Így a templomépítés is csak a vágyaikban élt tovább.

Ezt a vágyat a gyülekezet felügyelõjének, Zirmann Jánosnak az elhalálozása hozta
„életközelbe”. Zirmann János özvegye, aki római katolikus vallású volt, férje emlékére,
1931. március 26-án végrendeletileg a gyülekezetre hagyta a mai Hõsök tere 10–11. szá-
mú ingatlanát. Egyetlen kikötése volt az adományozónak, hogy ezen az ingatlanon épül-
jön fel a tervezett evangélikus templom.

Így jutott a gyülekezet megfelelõ ingatlanhoz. A templom alapkövét 1933. október 8-
án, Raffay Sándor püspök helyezte el, majd 1934. június 17-én felszentelte a szentmihályi
evangélikusok templomát, amelyet Sándy Gyula mûegyetemi tanár tervezett. Felszente-
lése óta a gyülekezet kétszer tataroztatta templomát: 1959-ben, amikor a tetõszerkezetet
kellett átépíteni, valamint 1994-ben, a templom felszentelésének 60. évfordulójára, ami-
kor a templom teljes egészében felújításra került.

A két fiókegyház csak 1942-ben tudott anyagyülekezetté válni, hiszen egyrészt a gyü-
lekezet lélekszáma nem emelkedett megfelelõ mértékben, másrészt pedig anyagi ereje so-
sem volt elegendõ, hogy önálló lelkészi szolgálatra tudott volna gondolni.

1942-ben is egy személyi kérdés volt az, amely az anyásodást „kikényszerítette”.
Ugyanis Tóth-Szöllõs Mihály cinkotai vallástanító lelkész kapott megbízást a rákos-
szentmihály-sashalmi egyházközség szervezésére és gondozására – Blatniczky Pál
fõesperes irányítása alatt. Mivel Rákosszentmihályon egyházi épületben volt megürese-
dett lakrész, ezért a gondozó lelkész ide tudott költözni és így adva volt az anyásodáshoz
szükséges lelkészi szolgálat. Ekkortól vezetnek önálló anyakönyvet. Tóth-Szöllõs Mi-
hály 1960-ban ment nyugdíjba. Attól kezdve 2001-ig dr. Karner Ágoston volt a gyülekezet
lelkésze.
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  AZ EGYHÁZKÖZSÉG HELYZETE

A 40-es évektõl az 50-es évek végéig a gyülekezet kettõs összetételû volt. Egyrészt ebben
az idõszakban a gyülekezet földrajzi területén nagyobb kiterjedésû, ún. bolgárkertészke-
dés volt, amelyet nagyobbrészt szlovák (cinkotai) eredetû evangélikusok folytattak. Más-
részt – pl. Sashalmon – ekkor történtek a nagyobb parcellázások és sok nyugdíjas, kis fize-
tésû közalkalmazott költözött ki a pesti bérházakból. Tehát volt egy „hagyományos” – de
tradíció nélküli – gyülekezeti rész, jobb anyagi feltételekkel, és mellette egy anyagilag ne-
héz helyzetben lévõ, az ország minden részébõl idetelepült evangélikusság.

Mondhatjuk, hogy ez a kettõsség napjainkban oldódott fel azáltal, hogy ma már mind-
össze 1-2 gyülekezeti tagunk van, akik még abból az idõbõl maradtak meg a gyüleke-
zetben.

A fenti okok miatt a gyülekezet az elmúlt 70–80 esztendõ alatt nem tudott sajátos arcu-
latot kialakítani. Bizonyos értelemben még tovább „romlott” a helyzet 1950-tõl kezdõ-
dõen, amikor ezek az addig önálló települések (Rákosszentmihály, Sashalom, Cinkota)
Nagy-Budapest szerves részévé váltak, megalkotva a XVI. kerületet. Ezek a települések a
mai napig nem váltak tulajdonképpen a fõváros részévé – sem infrastrukturális, sem
szellemi tekintetben. Ez a probléma erõteljesen befolyásolta és befolyásolja ma is a gyüle-
kezet jelenét és jövõjét. A 60-as évektõl kezdõdõen a Budapest agglomerációs övezetének
tekinthetõ (akkor még fejlettségi fokát tekintve az is volt) peremkerületekbe megindult a vi-
dékrõl felköltözõk migrációs hulláma.

Tulajdonképpen a közelmúlt gyülekezetét ezek a „beköltözõk” jelentették. Népes csa-
ládok érkeztek (pl. Lajoskomáromból) megfelelõ német kegyességgel és egyházhûséggel.
Ugyanakkor viszonylag nagyobb számban költöztek a gyülekezet területére Kemenes-
aljáról, a magyar evangélikusság egyik bölcsõjébõl, illetve megjelentek a komoly lutherá-
nus tradícióval rendelkezõ nógrádiak is. A mai gyülekezetben e három csoport figyelhe-
tõ meg. Éppen csak azok hiányoznak, akiknek a családjuk, õsük valamikor itt élt a gyüle-
kezet területén, és aktív munkásai voltak a templom és a gyülekezet építésének. Ilyen
mindössze a mai gyülekezeti tagok között kettõ (!) található.

Éppen a gyülekezet vázolt összetétele volt az elmúlt évtizedekben az az akadály,
amely nem engedte, hogy hagyományos, konzervatív gyülekezeti szolgálatokat tudjunk
végezni. Így minden területen megerõsítettük az igehirdetés szolgálatát. Igyekeztünk ezt
a lehetõséghez képest jól végezni. Az elmúlt 10–15 esztendõben az istentiszteleti látoga-
tottság – általános vasárnapokon – elérte, sõt meghaladta az ismert gyülekezeti tagok
(„kültagokkal” összesítve) 10–15%-át. Vasárnaponként átlagban 40–45 a résztvevõk
száma. A nyilvántartott lélekszám 350–380. (Ebbõl a szavazójoggal bírók száma: 140. A
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rendszeresen egyházfenntartói járulékot fizetõk száma 100–110.) A templomi istentisz-
teletek perselypénze 2000-ben: 512 800 Ft volt.

Az istentiszteleten részt vevõk megoszlása: nyugdíjasok 60%, értelmiségiek 20%, al-
kalmazottak 15%, vállalkozók 0,5%(!), eltartottak 3%, gyerekek (14 éves korig) 1%, ifjúság
(15–25) 0,5%. Bár évek óta van ifjúsági óra, az ifjúság nem vesz részt a vasárnapi istentisz-
teleteken.

Az egyházközség rendelkezik a templomon kívül gyülekezeti teremmel, ennek felsze-
relése, ellátottsága jó, modern, felújított. A gyülekezet tulajdonában lévõ épületek (lelkész-
lakás, templom, gyülekezeti terem, egyházfilakás) állagában rendben vannak. Mind-
egyik épületet belül és kívül az elmúlt öt esztendõben rendbe tetettük. Nagyobb volume-
nû beruházásra csak a lelkészlakás belsõ felújításánál lesz szükség.

A gyülekezet anyagi élete biztosított. Bevételének fõ forrása az egyházi ingatlanokban
lévõ üzlethelyiségek bére. Ennek nagysága már meghaladja az évi 1,5 millió forintot. A
hívek által adott támogatások összege az utóbbi esztendõben megnövekedett. 2000-ben
a hívek 941 ezer forintot adtak gyülekezeti célra (512 ezer Ft perselypénz, 306 ezer Ft
egyházfenntartói járulék és 122 ezer Ft adomány címén.)

Véleményem szerint közegyházi támogatásra a gyülekezet nem szorul rá. Ebben a cik-
lusban (2006-ig), nagyobb építkezésre, tatarozásra nincs szükség.

Dr. Karner Ágoston
nyugdíjas lelkész

A GYÜLEKEZET JELENE ÉS JÖVÕJE

A gyülekezeti alkalmak „koronája” az istentiszteleti alkalom. Szeretnénk, ha egyre töb-
ben éreznének rá, hogy fontos a testünknek a Szentlélek templomának az ápolása és a
harmadik parancsolatnak a betartása. Ezért már a második évben a családi istentisztele-
tek témája: a templom tárgyai. Minden családi istentisztelet után tanulunk egy éneket az
Evangélikus Énekeskönyvbõl. A fiatalok beépülését elõsegíti, hogy az igét az oltár elõtt
õk olvassák fel. Idõnként énekkel szolgálnak.

Vasárnapra esik a kishittan az istentisztelettel párhuzamosan a gyülekezeti teremben.
Ide óvodás kortól várunk gyermekeket. A kisgyermekes szülõk is jobban el tudnak jönni
igét hallgatni, mert tudják, gyermekükre vigyáznak; énekekre, imádságokra, bibliai tör-
ténetekre tanítják. Izgalmas volt számunkra az elsõ Mikulás-ünnepség megszervezése.
Nehéz viszont a nagy korkülönbség áthidalása (3 éves, 9 éves).

Vasárnap van a nagyhittan az istentisztelet után. A nagyobbakat várjuk (10 éves kor-
tól), akik már egyedül el tudnak jönni, kíséret nélkül. Ezután van a konfirmációra való fel-
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készítés januári indulással. Gyakran jönnek a gyermekek nagyhittanra és konfirmációi
alkalomra is együtt. Azokról a konfirmandusokról van szó, akik eddig nem jártak gyüle-
kezeti alkalomra.

A gyülekezeti alkalmaink áldott együttléte a keddi imaközösség. Néhányan (2–4) jö-
vünk össze Isten elé vive gyülekezetünk életét, saját problémáinkat.

Az ifjúsági alkalom péntekre esik. A kisifjúság együtt van a nagyifjúsággal. Ennek
vannak elõnyei és hátrányai is, de így áldásosabbnak érezzük, mint külön. Minden
együttlétet közös énekléssel és imádsággal kezdünk, majd ezek után elhangzik egy kér-
dés: Mi történt veled a héten? Az igemagyarázat után mindig van áhítat lekapcsolva a vil-
lanyt gyertyafény mellett, amit közös imádsággal zárunk. Évente kétszer külön ifjúsági
szeretetvendégséget szervezünk nekik.

Évente négy gyülekezeti szeretetvendégséget tartunk ádventben, böjtben, tanévnyitó
és tanévzáró istentisztelet után. Egymás megismerésére és intenzívebb feltöltõdésre a
gyülekezeti csendesnapokon kerül sor májusban és szeptemberben.

Nagyon érezhetõ szeptemberben a tanévkezdésnél, hogy a gyermekek és ifjak nyáron
országos nyári alkalmakon vettek részt egyházunk szervezésében (15–22 fõ). Nagy len-
dülettel és lelkesedéssel érkeznek, aminek sajnos vannak visszaesései is. A karácsonyi
mûsor próbáinál újabb lendület veszi kezdetét (45 fõ), a január a holtpont.

Mélypontokon át, holtpontokon át, csúcspontokon át mégis épül és növekszik a gyü-
lekezet Isten kegyelmébõl.

A gyülekezet jövõjét Isten kezébõl szeretnénk elfogadni. Hisszük, hogy az Úrnak tervei
vannak velünk, és feladataink vannak. A jelen gyülekezeti alkalmakra (istentisztelet, kis-
hittan, nagyhittan, konfirmandus alkalom, ifjúsági, imaközösség, szeretetvendégségek)
szeretnénk jobban megtölteni Isten padjait az õ házában és székeit a gyülekezeti terem-
ben, hogy még többen hallják az evangéliumot.

Két fontos lépést teszünk ezért. Ez év szeptemberétõl a hónap második vasárnapjára
kerül a családi istentisztelet. Helye, ideje a „normál” istentisztelet 10 órai kezdettel. Eddig
csak a gyermekes családok kaptak meghívót rá. Arra gondoltunk, hogy mindenkinek
megküldjük, aki szerepel a gyülekezeti névsorban, abból a megfontolásból, hogy aki egye-
dül él, de szívében Krisztus, az már kettõ. A kettõ már családnak minõsül. A meghívó tar-
talmazza az elõzõ családi istentisztelet igehirdetésének egy részletét és egy imádságot is.
Akik betegek, ágyhoz kötöttek vagy ritkán jönnek, így kapjanak lelki útravalót. Szeret-
nénk egy újságot is megjelentetni egy évben kétszer, ádventben és böjtben megragadva a
lehetõséget a hívogatásra Krisztus közösségébe. Az újság címe Gyertyafény lesz.

A második lépés a családlátogatás, a folyamatos személyes kapcsolatteremtés, kap-
csolattartás, gondolva Pál apostol szavaira: Egymás terhét hordozzátok! Kibontakozni lát-
szik egy „mag” gyülekezeti tagokból, akik missziói szolgálatnak tartják a betegek, a ma-
gányosok meglátogatását, vigasztalását.

A következõ év böjtjét szeretnénk egy nagy nyitással kezdeni. Két új alkalom megte-
remtésével. Böjtben beindulhatna a délelõtti felnõtt bibliaóra. Az idõsebb testvérek nehe-
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zen mennek haza a sötétben, de lelkükben igény van – egy nagy vágy – Isten igéjére, mint
egy istentisztelet hetente.

Igény van havonta egyszer egy alkalomra Isten igéje mellett elcsendesedni azoknak,
akik életkérdésekkel foglalkoznak. Mit kezdjek a serdülõ gyermekemmel? Milyen az ál-
dott keresztyén házasság? Meddig tart a bioetika elfogadható határa keresztyén szem-
mel? Az alkalom címe: Lelki kibeszélõ mûhely.

Már most érezzük, hogy kicsi a gyülekezeti terem, szükség lenne egy nagyobbra. A bõ-
vítésnél lehetõség van az alkalmas pince kiépítésére. Ez újabb alkalmak megteremtésére
ad helyet. Gyülekezetünk hozzálátott az egyházközségünk ingatlanjainak felújításá-
hoz. Az egyházfilakás bõvítésével és tetõtér beépítésével szeretnénk, ha egy hívõ család
otthonra találna benne és segítenék szolgálatukkal gyülekezetünk fejlõdését. Templo-
munkat és gyülekezeti termünket egy boltíves ajtó beépítésével kötjük össze. Örömmel
hallgatjuk a most felújított orgonánk hangját. (A felújításoknak a Széchenyi-terv
keretében történõ támogatására két pályázatot adtunk be.)
Jövõnkre gondolva bízunk Isten ígéretében:

Gyönyörködj az Úrban,
és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat,
bízzál benne!

Zsolt 37,4
Börönte Márta

gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1161 Budapest, Hõsök tere 11. Tel.: (1) 405 4877
Istentiszteleti hely: Budapest XVI., Hõsök tere 10.

Lelkész: Börönte Márta
Felügyelõ: Thiering Gyula
Lélekszám: 1419/400/185

Hozzá tartozik: Budapest XVI. kerületébõl Rákosszentmihály, Kisszentmihály,
Nagyiccetelep, Sashalom és Szentgyörgytelep, vagyis
a kerületnek a Körvasút sortól keletre, a Rákospalotai határút,
a városhatár, a Csömöri út, a Szilas-patak, a Budapesti út, a Lõcs
utca, Rovás utca, Katóka utca, Tiszakömlõ utca, Ballada utca
(ezeknek mindkét oldala) és a Pesti határút vonaláig terjedõ része
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15. Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

II. József császár 1781. október 25-én kiadott türelmi rendelete tette lehetõvé, hogy a Pesten
élõ evangélikusok is nyíltan gyakorolhassák hitüket, s gyülekezetet szervezhettek. Pes-
ten az elsõ evangélikus istentisztelet 1787. október 24-én volt a Kalap utcai imateremben,
melyre Molnár János radványi lelkészt hívták bemutatkozó szolgálatra. Meg is választot-
ták e napon a 30 éves Gömör megyei származású lelkészt, aki – mivel Jénában is végzett
tanulmányokat, a magyar és szlovák nyelven kívül jól beszélt németül is. Kezdeti idõben
vasárnap délelõtt német, délután szlovák nyelven tartották az istentiszteleteket. Magyar
nyelvû alkalmak külön kívánságra, a lelkész belátása szerint voltak. Molnár lelkész
egészségi állapota 1819-ben rohamosan gyengült. Õsszel segítõül magához fogadta a Jé-
nából hazatért Kollár Jánost. Molnár 32 évi pesti szolgálat után 1819. november 28-án
meghalt.

Kalchbrenner József lett az utód, aki szlovákul nem tudott, így a szlovákok Kollár köré
csoportosultak, 1824-ben megválasztják rendes lelkésznek, de a többiek csak 1834-ben
fogadják el ezt a választást. Hivatalosan ezt az évet tekintik a pesti szlovák ajkú egyház
megalakulása idejének.

Kollár János, a mošovcei születésû, pánszláv érzelmû ifjú az itteni szlovákságnak
nemcsak lelki életével törõdött, de kulturális életérõl és nemzeti tudatának megõrzésérõl
is gondoskodni igyekezett. E célból helyiséget bérelt szlovák tanítási nyelvû elemi iskola
részére az Ötpacsirta utcában lévõ Fiedler-házban, melynek vezetését Matejovsky Sámu-
el tanítóra bízta. Kollár a felnõttek oktatására „vasárnapi iskolát” nyitott; 1826-ban Szlo-
vák Olvasókört alakított; 1829-ben Szlovák Könyvtárat hozott létre. Szinte évenként je-
lentek meg szláv nyelvû könyvei. Elsõ írásaiban a szláv nép jó tulajdonságairól írt prédi-
kációit adta ki, szlovák népdalokat gyûjtött, olvasnivalóról gondoskodott. Kiemelkedõ
mûve, nagy eposza a Slávy dcera, mely elõször 1824-ben jelent meg. Írásaiban jelszóként
hangsúlyozta: „a vallásosság és a nemzetiség testvérek”. Isten õt vallásosnak és
szlávnak teremtette. Ennek hangsúlyozásával népét az asszimilálódástól akarta
megvédeni, amikor Európát a napóleoni korszak által felkorbácsolt nacionalizmustól
izzó légkör hatotta át. Kollár egységes szláv nemzetért rajongott, a szláv népek
összetartozását hangoztatta.

Kollár látva, hogy a háromnyelvû gyülekezetnek kevés az egyetlen templom, s hogy
iskolával se a bérelt helyiségben szoroskodjanak, kérvényezte József fõherceg nádortól,
hogy templom és iskola céljára telket kaphassanak. A nádor 1838. május 28-án kelt iratá-
ban a Kerepesi úti 2200 négyzetméteres telket ajándékozta a szlovák evangélikusoknak.
Ekkor kezdõdik a szlovák közösség önállósodási törekvése.
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A pesti szabadságharc kirobbanása után, 1849 márciusában Kollár német feleségével
és Ludmilla leányával Bécsbe költözött, ahol – szlovák történészek publikációi szerint –
magyar és szlovák ügyekben a császári udvar bizalmasa, tanácsadó lett. Érdemei elisme-
réseként Ferenc József császár lovagrendjének keresztjével tüntették ki. A bécsi egyetemen
az archeológiai tanszék professzoraként mûködött 1852. január 24-én bekövetkezett ha-
láláig.

Szrnka János lelkész-adminisztrátor végezte átmenetileg a szlovák szolgálatokat 1849–
51-ig terjedõ idõben.

Podhradszky József lelkészt választották meg ezután, aki 1851-ig a gyülekezet iskolá-
jában tanítóként munkálkodott. Ekkortól külön szlovák anyakönyvet vezetnek. Az õ
munkálkodása alatt, a kapott telek keleti sarkában megépült a földszintes iskola, a nyu-
gati sarkában pedig a lelkészlakás. A telek közepére tervezett templom építéséhez gyûj-
teni kezdtek. Egy 1854-ben aláírt szerzõdéssel véglegesen elvált a pesti szlovák egyház a
magyar és német egyháztól, bár a magyar és német fél vállalta, hogy még nyolc évig
közösen használják a templomot, mivel a Kerepesi úti templom építése még el sem
kezdõdött.

Az 1859-ben kiadott császári Pátens következtében szakadás támadt a gyülekezet-
ben. Podhradszky és vele a gyülekezet egy része a Pátens mellett döntött, Kuzmány Kár-
oly szuperintendens igazgatását fogadták el. Szembefordultak Székács József lelkésszel,
õt magyarosító törekvéssel vádolták. A gyülekezet jelentõs másik része elutasítva Kuz-
mányt, Podhradszky felfüggesztését követelte, aki végül 1862 õszén Belgrádba ment ta-
nárnak. Ezután Polereczky János végezte a lelkészi szolgálatot 1867-ig.

A templom építése 1857 tavaszán kezdõdött Dieschler József építõmester tervei alap-
ján. Az építkezés a császári Pátenssel kapcsolatos viták miatt lassan haladt. A falak csak
1863-ban kerültek tetõ alá, és 1866-ban készült el a torony.

Elefánt Mihály lett a lelkész 1867-ben. Mûködése idején 1867. december 21-én nyílt
meg a templom. Az oltárképet Than Mór festette. Elefánt lelkész 1872 februárjában történt
halála után 1873 áprilisáig Gyuris János lelkész látja el a helyettesítést.

Bachát Dániel pribilinai lelkészt választotta meg az 1873. április 6-i közgyûlés. Õ az
eladósodott gyülekezet anyagi terhein úgy próbált segíteni, hogy Deutsch Károly vállal-
kozóval szerzõdött, mely szerint évi ezer forint bérért az bazárokat létesíthet a templom
körüli területen. Mivel a jövedelem kevésnek bizonyult, újabb szerzõdést kötöttek e vállal-
kozóval 1891. december 14-én, melyben neki engedélyezik, hogy az iskola és lelkészlak
lebontásával, a templom körül emeletes bérházakat építsen, melynek haszonélvezete 60
évre a vállalkozót, illetve örököseit illeti. A vállalkozó kötelezi magát a templom mögötti
kétemeletes iskola építésére, a bérházban lelkészlakás és iroda kialakítására és évi négy-
ezer forint fizetésére. A bérházak az 1893. és 1894. években épültek fel mûemlékvédelmi
és városrendészeti szempontok mellõzésével. Az impozáns templomot a bérházak úgy
körülzárják, hogy az a városképbõl teljesen kiszorult. Bachát ilyen áron szabadította meg
a gyülekezetet nyomasztó anyagi gondjaitól.

Szlovákajkú egyházközség
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Irodalmi téren is tevékenykedett Bachát Dániel. Magyar írók mûveinek szlovákra for-
dításáért 1879-ben tagjai sorába fogadta a Kisfaludy Társaság. Esperessé választották
1887-ben, a bányai egyházkerület püspöke lett 1905-ben. 1906. április 13-án a nagypén-
teki istentiszteleten rosszul lett, s aznap meghalt.

Morhács Márton mosóci lelkészt hívta meg lelkészéül az 1906. szeptember 30-i köz-
gyûlés. Két katona fia elveszett az I. világháborúban. Mivel egyik leánya barátkozott Kun
Béla barátnõjével, a lelkészcsalád gyanúsnak minõsült politikailag, s 1920-ban az egész
családot Zala megyébe internálták. Szûcs Sándor végezte a lelkész helyettesítését. Miu-
tán vétlenségük kiderült, Morhács 1922 februárjában visszatérhetett.

A trianoni határok kialakítása következtében az itteni szlovákok jelentõs része vissza-
települt. A századfordulón hatezres lélekszámú gyülekezet 1920-ban 1200-ra csökkent.

Az iskola fenntartása – anyagiak hiánya miatt – egyre nagyobb gondot jelentett. Va-
lentik János tanító 1925-ben történt nyugdíjazása után az iskolát beszüntették. Így aka-
ratlanul is teret engedtek az önkéntes asszimilációnak.

Morhács Márton hosszú szenvedés után elhunyt 1941. július 11-én. Utódául az addigi
segédlelkészt, dr. Szilády Jenõt választotta az 1942. január 19-i közgyûlés.

A II. világháborúban és Budapest ostroma következtében a templomon súlyos károk
keletkeztek. Megsérült a tetõzet, a bádogcsatornázat. Beázások következtében belül is
hullott a vakolat, zárlatossá lett az áramhálózat. Csak kisebb javításokat tudtak végeztet-
ni segélyekbõl s a józsefvárosi gyülekezet támogatásával. Ekkor nyert jogot a magyar
nyelvû közösség a szlovák templom használatára.

A gyülekezet számára újabb megpróbáltatást hozott az 1946. és 1947. évi repatriálási
hullám. Szlovákiából agitátorok érkeztek, ígéretekkel hazatelepülésre biztatták az itteni
szlovákokat. Sokan, fõleg a nemzetileg öntudatosok hallgattak szavukra. Ekkor marok-
nyira csökkent a gyülekezet tagsága. Az ateista politika hatalomra kerülésével az 1950-
es években egyre kevesebben merték ápolni az egyházi kapcsolatot.

1952-ben került sor a bérházak államosítására. A gyülekezet elvesztette anyagi bázi-
sát.

A teológián Szilády Jenõ szlovák lektorként engem is tanított. Az egyik húsvét utáni
vasárnapra 1953-ban rám bízta az igehirdetési szolgálatot. Megdöbbentett, hogy a há-
romhajós, kb. ezer ülõhelyes templomban kb. 20 személy ül szétszórtan, egymástól távol.
Szilády – magánbeszélgetésben – üres templom lelkészének nevezte magát, akire senki
sem fog emlékezni halála után. Halála 1965-ben bekövetkezett. Azután került sor kápolna
kialakítására az iskolaépület I. emeletén. A templom 1965-ben állami nyomásra eladásra
került. Csak e feltétellel kapott egyházunk új templom építésére állami engedélyt.

1965-tõl Grünvalszky Károly egyetemes fõtitkár vette át egyházközségünk ügyeinek
intézését. 1965. június 1-tõl Bogya Géza nyugdíjas lelkész kap megbízást a szlovák szol-
gálatokra, s végezte 1967. május 31-ig. Közben elkészült kápolnánk orgonája. A kántori
munkakört ez idõtõl Veperdi Ernõ vállalta.

Aradi András segédlelkész 1968 õszétõl 1971. március 31-ig, Szarvasra kerüléséig lát-
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ta el a szlovák szolgálatokat. Solymár János nyugdíjas lelkész 1971. április 1-tõl munkál-
kodott itt 1974-ben bekövetkezett haláláig.

Cselovszky Ferenc bényei lelkész 1974. szeptember 15-tõl kapott megbízást a szlovák
igehirdetési feladatok végzésére bényei státusának meghagyásával. Heti kétszeri bejá-
rással oldotta meg feladatát. Mivel elõzõen egy tanévet ösztöndíjasként a pozsonyi teoló-
gián tölthetett, az ott tanult új énekek megtanításával színessé és vonzóvá tette a
bibliaköri munkát. Az új szlovák énekeskönyv rendszeres használatát 1993 Cantate
vasárnapján mi is bevezettük.

A mezõgazdaság kollektivizálása során, az 1960-as éveket követõen, a vidéki szlovák
településekbõl többen költöztek Budapestre, fõleg a peremkerületekbe. Az idõsebbek ke-
resték a szlovák közösséget. Ennek pozitív hatását érezhettük alkalmainkon. Korosodá-
sukkal, gyengülésük következtében fogyott azok száma, akik vállalhatták a hosszú váro-
si utazást, átszállásokat. Látogatásomkor arra hivatkoztak, hogy gyermekeikkel, unoká-
ikkal csak magyarul beszélnek, õk is a magyarságba integrálódnak. Nem a kisebbséghez,
de többséghez kívánnak tartozni. Itt van a szülõhelyük, ebben az országban. Már nem
vállalják másságukat, magyarnak érzik magukat. A közeli magyar gyülekezetbe járnak,
szûkül szlovák szókészletük, jobban értik a magyar igehirdetést. Ezért maroknyira zsu-
gorodott szlovák gyülekezetünk.

A politikai rendszerváltás után, az 1990. évtõl a lelkész engedélyt kapott a pesti szlo-
vák tannyelvû általános iskolában rendszeres hitoktatás végzésére. Az új igazgató 1995
szeptemberében megakadályozta a munka folytatását.

Az 1998-as õszi önkormányzati választások nyomán nemzetiségi képviselõtestüle-
tek alakultak Budapesten is. Akik így funkciót nyertek, azok húzódnak a nemzetiségi
létbe, mint múzeumi tárgy, olykor népviseletbe öltöznek, mutatják: még vagyunk. Õseik
nyelvét egyre gyengébben beszélik. Velük találkozva, gyülekezetünkbe hívtam õket.
„Nem élünk egyházi életet” – hangzott az elutasító válasz.

Veperdi Ernõ orgonistánk 2000 júniusában történt váratlan halála nagy veszteséget
jelentett közösségünknek is.

Istentiszteleteinket idõnként vidéki gyülekezetekbõl és Szlovákiából Budapestre láto-
gató turisták is felkeresik. El kell ismernünk azonban, hogy a kihalás és az önkéntes asszi-
miláció következtében Budapesten is a minimálisra csökkent a szlovák szolgálatok irán-
ti érdeklõdés.

Cselovszky Ferenc
nyugdíjas helyettes lelkész

Lelkészi hivatal: 1081 Budapest, Rákóczi út 57/A. Tel.: (1) 333 6478
Istentiszteleti hely: Budapest VIII., Rákóczi út 57/A.

Lelkész: Cselovszky Ferenc nyugdíjas helyettes lelkész
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Felügyelõ:
Lélekszám: -/20/-

16. Újpesti Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A gyülekezet csupán alig 130 éves múltra tekint vissza. Az elsõ hivatalos okmányok – bár
sok ezek közül a II. világháború alatt elveszett, a megszálló csapatok elégették! – 1873-ra
vezetnek vissza. Épült akkor már a város, a gr. Károlyi Istvántól kapott területen állt egy
római katolikus templom és egy izraelita zsinagóga.

Megalakulásakor a gyülekezet mindössze 550–600 tagból állt. Valamennyi kevés
pénzû: gyári munkás, napszámos, kézmûves és kisiparos volt. A gyülekezet elsõ lelké-
sze, Grätzmacher Soma 1873-tól 1879-ig szolgált itt. 1874 óta maradtak fenn az anya-
könyvek. Merész lépéssel, hitelre megvásárolták a jelenlegi városközpont területén lévõ
telket a hozzá tartozó Odry-kúriával, ahol lelkész- és tanítólakást és iskolát helyeztek el.
Ez idõ alatt építették fel az üres telken azóta is itt álló templomot – mely ma is valamennyi
felekezeti templom legrégebbi építménye. (A más felekezetû templomokat átépítették, bõ-
vítették, illetve újakat építettek.)

A gyülekezet anyagi csõdbe jutott, és 1876-ban bekövetkezett az a szégyen, hogy elár-
verezték templomunkat, tanítólakással és iskolával együtt. Festõk és szobrászmûvészek
mûtermeivé váltak. Blaha Lujza – a nemzet csalogánya – különbözõ rendezvényeket,
dalesteket rendezett, s ezek bevételét a gyülekezet objektumainak visszaszerzésére aján-
lotta fel. Hívek és közpénzek adományából és áldozatából visszaszerezte a gyülekezet
valamennyi objektumát.

1883-ban kezdõdött gyülekezetünk új történelme. Lelkészek (1886 és 1889 között
Reich Sándor) és lévita-tanítók váltják közben egymást, torony épül az elárverezett temp-
lomra, a toronyba három harang, orgona, oltár és templomhajók teljes berendezése. Ge-
duly Lajos 1889-ben kezdõdõ, több mint negyvenéves (1931-ig tartó) szolgálata alatt a
gyülekezet mind lelkiekben, mind pedig anyagiakban megerõsödött és megszilárdult. Õt
követte Mezei József (1932–1951). Mindkettõ szolgálatának zöme egy-egy világháború
idejére esik. Szolgálatuk alatt különbözõ gyülekezeti szervezetek: nõegylet, ifjúsági kör,
cserkészcsapat stb. voltak élesztõi és tovalendítõ erõi a gyülekezet életének.
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Gyülekezetünknek az „elsõ nagy ütés”-t – a felvirágzása után – 1945 jelentette. Az ezt
követõ évek alatt minden belmissziói munkaág és szervezet megszûnt – felsõbb utasítás-
ra. A gyülekezeti lelkész, segédlelkész, diakonissza munkatárs, két hitoktató szolgálata
leszûkült kezdetben egy gyülekezeti lelkész és egy segédlelkészre, majd egyetlen lelkész-
re. A gyülekezeti bibliaórákon kívül minden belmissziói munka tiltva volt. A hívek áldo-
zata és hûsége azonban változatlan maradt. Ha titkon, ha rejtetten is, el nem hagyták gyü-
lekezetüket. Több ízben kívülrõl óvták, renoválták objektumainkat, majd belülrõl teljesen
a kornak megfelelõen építették át a templomot ez alatt a fojtó és borzalmas történelmi idõk
alatt.

Mezei József után id. (IV.) Blázy Lajos (1951–1962), majd (V.) Blázy Lajos (1962–2000)
volt a gyülekezet lelkésze. Nyugdíjba vonulása után évekig szolgált még helyettes lelkész-
ként, az új lelkész, Solymár Péter Tamás 2002. június 30-ai beiktatásáig

A „második nagy ütés” gyülekezetünkben az 1970-es években kezdõdött, melynek
borzalmas súlya alatt most is roskadunk. Elkezdõdött a város rekonstrukciója, az ún.
„REKO I. II. III. terv”. Városunknak 2/3-át szanálták akkor. Újpest népének és természe-
tesen gyülekezetünk tagjainak csaknem 2/3-át más kerületekbe helyezték. Felépültek a
borzalmas toronyházak, idegen emberekkel beköltöztetve, kik még ma is talajtalannak
érzik magukat kerületünkben. Az akkor 2600 gyülekezeti tagot regisztráló lélekszámból
pillanatnyilag 450–500 családról tudunk, és kb. csak ennek a fele szerepel gyülekeze-
tünk választói névjegyzékében. Az eddig 53 ezres városunk lakossága pedig ezalatt csak-
nem 100 ezerre bõvült.

Közben felépült egy több mint 30 ezer lélekszámú új városrész: Káposztásmegyer. Itt
már áll egy római katolikus templom – külföldi segéllyel épült –, és szervezés alatt áll egy
református templom építése. Presbitériumunk elsõ legdöntõbb feladatának tartja ennek
a területnek a számbavételét, az evangélikusok összegyûjtését.

Ökumenikus kapcsolataink már a borzasztóan fojtó történelmi idõ alatt elkezdõdtek,
1951-tõl. Azóta csak bõvült a baptista és a római katolikus gyülekezetekkel. Ma már – fe-
lekezeti különbség nélkül – tartjuk együttlétünket és találkozásunkat a történelmi egyhá-
zak templomaiban, közös szolgálattal, az ökumenikus imahéten, majd ezt követõen „szó-
székcserékkel”, évenként együttes presbiteri találkozókkal, felváltva más és más gyüle-
kezetekben.

Blázy Lajos Bártfai Barnabás
nyugalmazott lelkész felügyelõ

AZ ÚJ LELKÉSZ TERVEI

Sokrétû lelkigondozói, tanítói, igehirdetõi és közösségszervezõi feladatot kell felvállal-
nia a gyülekezetnek. Mindegyik területbõl egy-egy példát emelnék ki.

– A panelházak építésével egy önálló város települt a 70-es években a templom köré.

 Zuglói egyházközség
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Ma az itt élõ emberek nagy része megkezdi „gyökértelen” nyugdíjas éveit. Így sokan talál-
koznak a magánnyal, az egyedülléttel. Lelkigondozásuk ebben a szituációban különö-
sen fontos feladata a gyülekezetnek.

– Az újpesti iskolákban nincsen jelen az evangélikus hitoktatás, így meg kell szervezni
a jövõben ezt a tanítói feladatot.

– Az igehirdetés szolgálata missziói szerepét kell hogy betöltse, így speciális alkalmak
megszervezésével minél többekhez szeretnénk eljuttatni Isten Igéjét. A „Nyitott Temp-
lom” akcióban a járókelõk tömegébõl szeretnénk behívni embereket a templomba.

– Különös figyelmet kell fordítani a fiatalok, fiatal házasok jelenlétére. A lakótelepi ol-
csóbb ingatlanok miatt sok fiatal választja – kezdõ megoldásként – az önálló élet kialakí-
tásához a közelben történõ letelepedést. Így az átlagnál nagyobb számban vannak jelen
a fiatalok Újpesten. Közösségi együttléttel és rendszeres találkozási lehetõségekkel sze-
retnénk „megtalálni” ezt a korosztályt.

Ezzel a lendülettel és lelkesedéssel szeretnénk megtartani gyülekezetünk közösségét!

Solymár Péter Tamás
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 1043 Budapest, Lebstück Mária u. 36–38. Tel.: (1) 389 0912
Istentiszteleti hely: Budapest IV., Lebstück Mária u. 36–38.

Lelkész: Solymár Péter Tamás
Felügyelõ: Bártfai Barnabás
Lélekszám: 1886/870/285

Hozzá tartozik: Budapest IV. kerülete, vagyis a budapest–esztergomi vasútvonal,
a Duna, a városhatár és a budapest–váci vasútvonal által határolt
terület

17. Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség
MÚLTUNK

Gyülekezetünk gyökerei az 1930-as évekig nyúlnak vissza. Az akkor még külvárosi rész-
nek számító Zuglóban az elsõ evangélikus istentisztelet 1933 karácsonyán volt az Angol
utcai iskola tornatermében. Szuchovszky Gyula vallástanár nevéhez fûzõdik ennek
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megszervezése. Három év múlva, 1935-ben már meg is alakult a Zuglói Evangélikus Temp-
lomépítõ Egyesület. Egy templom felépítését tûzték ki célul a Zuglóban lakó evangélikusok
számára, hogy ne kelljen bejárniuk a Fasorba vagy a Deák térre. Kemény Lajos esperes a
kezdeményezést felkarolta. A gyûjtés megindult, a gyülekezet növekedni kezdett és 1941.
szeptember 7-én megtörténhetett a Zuglói lelkészi kör megalakítása is. Ugyanazon a na-
pon önálló lelkészt is kapott a gyülekezet Scholz László személyében a szolgálat ellátá-
sára és a templomépítés megszervezésére. A Deák téren történt beiktatásán õ nevezte elõ-
ször Zuglót a reménység gyülekezetének. Ekkor már készen állt Münnich Aladár terve,
amely a Bosnyák téren felépülõ templomot és a közvetlenül hozzá csatlakozó parochiális
épületet foglalta magában. A lelkészi kör 1941-tõl önálló anyakönyvet vezetett.

Az építés egy év múlva indulhatott meg, az alapkõletételre 1942. október 11-én került
sor Kemény Lajos esperes szolgálatával. Ugyanezen a napon D. Raffay Sándor püspök
felavatta a gyülekezet telkén már felépített Kakas Lídia Szeretetházat. Ez volt az elsõ felépült
épület Münnich Aladár építész tervei szerint, s akkor a fõváros legmodernebb szeretet-
otthonának számított. A kezdeti lendület utáni háborús helyzet miatt lelassult a templom
építése. A lelkészi hivatalt, gyülekezeti termet és parókiát magában foglaló parochiális
épület 1944-ben készült el. Itt már lehetett istentiszteletet tartani, a templomépítés azon-
ban teljesen megakadt. A már álló falak 1945-ben a bombázások során több helyen meg-
sérültek, az építõanyagok egy részének „lába kelt”, a kivitelezõ pedig leszerelte és elvitte
az állványzatot. A háborús károk kijavításához és az építés folytatásához csak három év
múlva foghattak hozzá, így a templom 1948-ban végre tetõ alá kerülhetett.

A háborús idõk elmúltával a gyülekezeti munka megújult lelkülettel folyt tovább. Eb-
ben nagy szerepe volt az evangélizációknak – Scholz László és Csepregi Béla szolgálatá-
val –, a lelkipásztori látogatásoknak és a házi bibliaóráknak. A gyülekezeti teremben tar-
tott istentiszteletek látogatottsága szemmel láthatóan növekedett. Megesett, hogy az is-
tentisztelet elõtt nem találva már helyet, többen visszafordultak és hazamentek. A
gyülekezet szociális munkája is kiteljesedett. Állandó gyûjtést szerveztek a rászorultak
részére, a szeretetház konyháján pedig 40 gyermek ebédeltetését vállalták. Átvették a
gyülekezet területén lévõ Uzsoki utcai kórház evangélikus betegeinek lelkigondozását
is. Lehetõség szerint hetente egyszer végigjárták a kórtermeket, és egyenként részesítették
a betegeket lelki vigasztalásban, s az Úr szent vacsorájában. Az éledõ gyülekezetbe
Ordass Lajos püspök három hónapon belül kétszer is ellátogatott. De ez nem a régi
értelemben vett fényes püspöki vizitáció volt, hanem egyszerû, közvetlen, sok
igeszolgálattal megáldott látogatás. Ekkor szentelte fel a Gyarmat utcai norvég missziói
imaházat is, amely késõbb a zuglóiak második istentiszteleti helyévé vált.

A gyülekezet abban reménykedett, hogy a templomot rövidesen használhatóvá tud-
ják tenni. A sietséget elsõsorban a gyülekezet növekedése indokolta, de az is, hogy 1950-
ben nagyon vészjósló hírek érkeztek. Elterjedt, hogy az üresen álló, használaton kívüli
épületeket elveszik gabonaraktárnak. Ekkor a még éppen csak tetõ alá hozott templom is
ki volt téve ennek a veszélynek. A gyülekezet sürgõsen munkához látott, saját kezükkel
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hordták ki a templomból a homokot és törmeléket, hogy megkaphassák az ideiglenes
használatbavételi engedélyt. Ez sikerült, így 1950. május 7-én elõször tarthattak istentisz-
teletet a templomban, persze nagyon egyszerû körülmények között. A puha homokra el-
helyezett egyszerû székeken ültek, a terembõl bevitt régi oltár alá kövekbõl építettek aljza-
tot. Egyedül az oltárteret meszelték fehérre, a falak másutt vakolatlanok voltak. Hiányzott
még a szentély fölötti mennyezet, a karzat sem épült meg, s fõbejárata sem volt a templom-
nak. Kemény Lajos esperes a következõ vasárnapon, május 14-én szentelte fel ideiglene-
sen az ideiglenesen használatba vett templomot.

A következõ évtizedben szinte minden évben építettek valamit a templomban, mely a
gyülekezeti tagok évenkénti adakozásából vált lehetõvé. 1951-ben befedték a csonka to-
rony tetejét, 1952-ben megépült a karzat, 1953-ban a gyülekezet önállóvá válásának évé-
ben elkészült a külsõ támpillérek burkolása. Az 1954-es év még nagyobb változásokat
hozott: hónapokig tartó munkával kiépítették a villanyhálózatot, így felkerülhettek he-
lyükre a falikarok, melyek közül egy emlékeztetõül a fõbejárat fölött még ma is szolgálatot
teljesít, majd sikerült az egész templomot bevakolni és bemeszelni; befejezõdtek a szen-
tély félkörívének kõfaragó és beépítési munkái, karácsony elõtt pedig a szentély belsõ
falára felkerült Scholz László tervei szerint az óriás tölgyfa kereszt is. 1955-ben a
mennyezet megépítésének nehézségei miatt kimondottan az oltártérre irányultak a
munkák: Andrássy Kurta János szobrászmûvész tervei alapján elkészült az oltárasztal
a dombormûvekkel, a hozzáillõ kovácsoltvas feszülettel és gyertyatartókkal, valamint a
keresztelõkút, csak a szószék megépítése maradt el, bár a tervei ennek is megvoltak; Kotsis
Iván tervei szerint kiépítésre került az oltártér lépcsõzete a korláttal együtt és az
oltártérben is elkészült a villanyvilágítás. A templomtérben is akadt munka: elkészült az
egyik oldalbejárat, folytatódott a belsõ kõlábazat felrakása és énekszámtáblák kerültek a
falakra. A gyülekezet ádvent 1. vasárnapján ünnepi istentiszteleten vette használatba az
új oltárt és keresztelõmedencét a felszereléssel együtt. 1956-ban Cserhalmi István
gondnok tervei alapján megkezdték az oltárpadló mozaikkövének lerakását és folytatták
a belsõ lábazat kialakítását. Mindkét munka csak a következõ évben, 1957-ben fejezõdött
be teljesen. Ugyanebben az évben elkészültek a még hiányzó kapuk és megépítették a
torony lépcsõjét a karzatig, valamint villámhárítóval szerelték fel a templomot. 1958-ban
végre megnyithatták az elkészült fõbejáratot, 1959-ben pedig sikerült kõlapokból lerakni
a templom padlózatát.

A gyülekezet életében sorsdöntõ fordulatot hozott az 1959-es esztendõ. Az április 11-
i presbiteri ülésen Scholz László váratlanul bejelentette: „Kényszerhelyzetben lévén, 18
esztendei szolgálat után úgylehet nemsokára el kell távoznom a zuglói gyülekezetbõl.”
Ennek okát is részletesen ismertette, cáfolva azokat a vádakat, amelyekkel õt illették. A ki
nem mondott egyházpolitikai indok Ordass püspökhöz fûzõdõ munkatársi és baráti vi-
szonya volt. Megalapozott vádak hiányában hónapokig húzódott az ügy. Augusztus-
ban Káldy Zoltán püspök megjelent a gyülekezetben, s tudatta a presbitériummal, hogy
Scholz László Hatvanba kerül lelkésznek, Zuglóba pedig Boros Károly salgótarjáni lel-
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kész megválasztását javasolja. Scholz László szeptember 16-án lemondott zuglói állásá-
ról, a presbitérium pedig nagy többséggel elfogadta Boros Károly meghívását. Beiktatá-
sa október 18-án megtörtént.

Scholz László búcsúkörlevelében „együttmaradásra és békességes egységre” intette
a gyülekezet tagjait. A pásztori szó meghallása és Boros Károly bölcsessége együttesen
segített abban, hogy nem történt szakadás a gyülekezetben. A templomépítés folytatása
is öszszetartást jelentett. A következõ nagyobb munka 1962-ben történt. Ekkor vált lehe-
tõvé a templom álmennyezetének elkészítése keményfarost lemezekbõl, melyre Boros
Károly saját tervei alapján farostlemez csíkokból karácsony, nagypéntek és húsvét szim-
bólumait szegezte fel. Ekkor készült el a tetõcserép rögzítése viharkapcsokkal, az ablakok
felszerelése védõhálóval, és a falak festése is újra megtörtént. A munkák végeztével
tartottak egy ún. „templomnyitó” istentiszteletet, amelyen Káldy Zoltán püspök szolgált.
A padok sokáig húzódó ügye 1966-ban oldódott meg véglegesen: Kotsis Iván tervei
alapján huszonnégy, egyenként nyolc férõhelyes pad készült tölgyfából. Ezt szintén
Káldy Zoltán püspök adta át használatra a gyülekezetnek istentisztelet keretében.

Ekkor még mindig csupán fából készült ideiglenes szószék volt a templomban. 1967-
ben a gyülekezet elhatározta, hogy a reformáció 450 éves jubileumára Kotsis Iván építész
vezetésével megépítik a végleges szószéket Andrássy Kurta János eredeti tervei alapján.
A terven végül kissé változtatni kellett, s az elkészült szószéket a reformáció ünnepe elõtti
vasárnapon szentelte fel Káldy Zoltán püspök. Ezután tûzték célul a templom akusztiká-
jának javítását és a világítótestek korszerûsítését, de feladatként elõttük állt még a torony
végleges kialakítása és a templom külsõ vakolása is. Az akusztika javítására 1969-ben
beszõnyegezték a templom egész padlózatát, késõbb faborítással látták el a karzat mell-
védjét, 1971-ben pedig akusztikus mérnök tervei alapján, gyülekezeti tagok kivitelezés-
ében elkészült az erõsítõberendezés. A világítótestek korszerûsítése 1975-ben valósult
meg, amikor a kevés fényt adó falikarokat fénycsöves armatúrákkal váltották fel.

A gyülekezet életében nagy változást jelentett a Teológiai Akadémia Zuglóba költözése
1974 szeptemberében. Az országos egyház vezetése a Kakas Lídia Szeretetotthon átadá-
sát kérte, hogy annak átalakításával az Üllõi útról Zuglóba költöztethessék a Teológiát.
Az épület átadásáért az országos egyház vállalta a szeretetotthon lakóinak átköltözteté-
sét az Üllõi útra, a gyülekezet kártalanításaként pedig a templomtorony megépítését, a
templom és a parochiális épület külsõ vakolását és központi fûtésének beszerelését. Ez
utóbbiak megvalósulása csak fokozatosan, tíz év alatt vált lehetõvé. Boros Károlyt 1977
tavaszán súlyos betegség akadályozta a szolgálatban, s hamarosan be is jelentette nyug-
díjba vonulásának szándékát. A gyülekezet 1980 februárjában búcsúzott el hûséges lel-
kipásztorától, aki magasra tett mércével az emberileg elvárhatónál sokkal többet tett
húszéves szolgálata alatt. Feleségével, aki tíz éven át a szeretetotthon vezetõje is volt, az
idõközben megürült segédlelkészlakást kapta meg. 1987-ben bekövetkezett haláláig
többször vállalt kisegítõ szolgálatot szeretett gyülekezetében.

Az új lelkész megválasztásáig Káldy Zoltán püspök dr. Selmeczi Jánost, a Teológus
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Otthon igazgatóját küldte ki helyettesítõ szolgálatra, majd 1980 tavaszán megválasztot-
ták Schreiner Vilmos pestújhelyi lelkészt. Õ kétévi szolgálat után egészségi állapotára
hivatkozva lemondott, s a gyülekezeti munkát Pintér Károlyné megbízott lelkészként vitte
tovább. A holtpontról való elmozdulás 1983 szeptemberében jött el, amikor Szabó Lajos
és Mátrai Marianna lelkészházaspár igent mondott a gyülekezet hívó szavára. Az õ szol-
gálatukkal egy új korszak, a gyülekezet megújulása és fellendülése köszöntött be. Tudatos
gyülekezetépítésbe kezdtek, amely látható eredménnyel is járt: növekedett a vasárnapi
istentiszteleteket látogatók száma és beindult a gyermek- és ifjúsági munka. Többször tar-
tottak evangélizációs napokat és böjti, nagyheti sorozatokat. A zenés áhítatok és hang-
versenyek szervezését az új orgona tette lehetõvé, amelyet 1984-ben, a Lutheránus Világ-
szövetség Budapesti Nagygyûlésének évében a teológia kapott, s ezt a zuglói
templomban helyezték el. A Vesztfáliai Evangélikus Tartományi Egyház ajándékaként
felépült orgonát Trajtler Gábor orgonamûvész tervezte, mely galambot formáló alakjával
pünkösd szimbólumaként jól egészíti ki a mennyezeten található nagyünnepi
jelképeket. Az orgonaépítésnek velejárója volt a templom teljes belsõ festése is. A
fûtésszerelés végül 1987-ben készült el, egy év múlva pedig a templom ablaküvegei is
megszépültek Mezõsi Eszter iparmûvész munkája nyomán. A két legnagyobb munka, a
torony befejezése és a templom külsõ vakolása 1989-ben, a Teológia új épületének
felépítésével egy idõben valósulhatott meg.

1988 májusában a gyülekezet nagy örömére D. dr. Harmati Béla püspök szolgálatával
sor került Scholz László rehabilitálására. A már nyugdíjas lelkész meghatódottan szol-
gált újra régi templomában. 1991-ben a teológia tiszteletbeli doktorává is avatta. Idõköz-
ben a Szabó lelkészházaspár egyre több országos szintû felkérést kapott, Szabó Lajos
doktorált, és a gyülekezeti szolgálat mellett teológiai tanár is lett. 1995 végén hivatalosan
is bejelentették a presbitériumnak, hogy a két munkaterület nem vihetõ tovább, ezért le-
mondanak zuglói állásukról. Hosszú elõkészítés után a gyülekezet Tamásy Tamás és
Szabó Erzsébet lelkészházaspárt hívta meg lelkészéül, s beiktatásuk 1996 májusában
meg is történt. Szolgálatuk nyomán a jól mûködõ munkaágak mellett sok új ötlettel,
szolgálati lehetõséggel gazdagodott a gyülekezet élete. Zugló igazi „lelkészházaspáros”
gyülekezetté fejlõdött.

Már a ’90-es évek elejétõl egyre aggasztóbbnak tûnt a templom és a parochiális épület
villanyvezeték-hálózatának elöregedése és a tetõlécek állapota. A gyülekezet döntése
értelmében az életveszély miatt nagyobb szükség volt a vezetékek cseréjére, mint a tetõ-
cserére. A lelkészváltás kapcsán ez a munka a lelkészlakásban már 1996-ban elkészülhe-
tett, majd 1997-ben a gyülekezeti termekkel folytatódott, s közben készültek a tervek a
templomfelújításra is. Körvonalazódott, hogy elõször ki kell cserélni a villanyvezetéke-
ket, majd a templomot stílusához jobban illõ, több fényt adó, korszerû világítótestekkel
szükséges ellátni. A világítótestek tervezése nem volt könnyû feladat. Krizsán András
építész-presbiter és Rékasy Levente iparmûvész közös gondolkodásának eredménye a
megvalósult, egyedi kivitelezésû világítótest, mely mind formájával, mind színével jól il-
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leszkedik templomunk belsõ terébe. A hat világítótestet szintén egyedi tervezésû
tizennégy falikar egészíti ki, az orgona megvilágítására pedig két reflektor szolgál. A
munkák befejezésekor természetesen el kellett végezni a templom teljes belsõ festését is.

Felújított templomunkat D. dr. Harmati Béla püspök 1997. november 30-án, ádvent 1.
vasárnapján szentelte fel. Ez az istentisztelet nem csupán egy templomrenoválás utáni
hálaadás vagy újraszentelés alkalma volt, hanem a szó szoros értelmében vett templom-
szentelés. Eddig a napig ugyanis egyházunk egyetlen püspöke sem szentelte fel templo-
munkat. Története során volt már ideiglenes felszentelés, „templomnyitó” istentisztelet,
ünnepélyes használatbavétel, berendezési tárgyak külön-külön szentelése, ám a temp-
lom egészének Isten szolgálatába állítása még nem történt meg. Templomunk 1942-ben
elkezdõdött építése valójában ezen a napon fejezõdött be. Presbitériumunk döntése értel-
mében ádvent 1. vasárnapja gyülekezetünk templomszentelési ünnepe is, hiszen ez az a
nap, amelyen beteljesülhetett a neves és névtelen templomépítõk, templomrenoválók,
gyülekezeti tagok több évtizedes reménysége.

JELEN ÉS JÖVÕ

Gyülekezetünk nyilvántartott lélekszáma 1300 fõ, de Zugló népességét figyelembe véve
legalább 3000 evangélikus él a kerületben. Vasárnaponként három helyen tartunk isten-
tiszteletet: a rákosfalvai református templomban, a Gyarmat utcai kápolnában és a Lõ-
csei úti templomunkban. Az istentiszteletek látogatottsága jónak mondható. Sok hétközi
alkalmat tartunk. Öt különbözõ csoportnak bibliaórát: gyülekezet részére heti két csoport-
ban, felnõttek részére kéthetente, presbiterek és fiatal felnõttek részére havonta. A fiata-
loknak és gyermekeknek heti rendszerességgel tartunk gimnazista és egyetemista ifjúsá-
gi órát, több csoportban hittan- és konfirmációs órát, cserkészetet, óvodai hittant, a vasár-
napi istentisztelettel párhuzamosan gyermekbibliakört. A lelkészházaspárnak a
gyülekezeti munka minden területén nagy segítséget jelentenek a Teológiát levelezõ sza-
kon elvégzett gyülekezeti munkatársak és az önkéntes szolgálatvállalók.

A zenei élet különösen fontos a gyülekezet számára. Finta Gergely orgonamûvész
kántorunk a színvonalas vasárnapi orgonajáték, valamint a hangszeres és vokális zenei
betétek szervezése mellett különbözõ hangversenyekre kiváló mûvészek meghívásáról
is gondoskodik. Az Ádventi Zenés Áhítatokat a Teológiával közösen szervezi már hat
éve, félévente pedig önálló orgonaestet is ad elõre meghirdetett jótékonysági céllal. Gyü-
lekezetünknek van egy énekkara is, amit kilenc éven át Kapiné Detki Eszter vezetett,
jelenleg azonban új karvezetõt keresünk. Különbözõ istentiszteleteken, hangversenye-
ken évente átlag 15 alkalommal szolgálnak, de hetente találkoznak énekkari próbákon.

A létszám és az alkalmak számának ismeretében talán furcsa jelenség, de mégis igen
sok gyülekezetünkben a nehezen mozdítható ember, a nagyünnepi vagy vasárnapi
evangélikus és a csak szolgáltatást elváró „papiros-keresztyén”. A családok, fiatalok,
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gyermekek aktívabb bekapcsolása a gyülekezetbe a fõvárosi létforma, a hétközi rengeteg
elfoglaltság és a hétvégi szabadidõ eltöltésének széles lehetõségei miatt a lelkészek szá-
mára rengeteg energiát felemésztõ feladat. Nem elég az alkalmakat vasárnaponként meg-
hirdetni, hanem különbözõ plakátok, emlékeztetõ cédulák készítésével, sõt
egyénenkénti telefonhívásokkal lehet csak eredményt elérni.

Ezért tartunk fontosnak minden olyan kezdeményezést, ami a lelki épülést és erõsö-
dést szolgálja. A már meglévõ alkalmakon erre figyelve szeretnénk változtatni, ahol ez
szükséges. A gyermekmunkában jól bevált a havonként egyszeri családi istentisztelet.
Ebbe szeretnénk jobban bekapcsolni óvodás hittanosainkat és a kisgyermekes családo-
kat. Egy baba-mama kör indítását is indokolja az a tény, hogy az átlagosnál több
gyermeket kereszteltünk 2000–2001-ben, s negyedik gyermekünk születése kapcsán mi
is ebbe a körbe tartozunk. Hittanosainknak minden évben szervezünk hittantábort az
ország különbözõ részein, csakúgy mint fiataljainknak ifitábort. A fiatalok között végzett
munka új lehetõségeként idén ifjúsági istentiszteleteket vezettünk be. A
szeretetvendégségek vonzóbbá tételéért vendégeket hívunk: régi arcokat, akikkel jó újra
találkozni vagy ismert személyiségeket, akiknek bizonyságtétele fontos számunkra.

A megválasztott új presbitérium jó partner a tervezésben és a konkrét szolgálatokban.
Többen vállalják gyülekezeti és ifjúsági bibliaórák, gyermekalkalmak vezetését, kórház-
és beteglátogatást, gyülekezeti újság terjesztését vagy éppen kertrendezést, templomta-
karítást. De leginkább abban jelentenek nagy segítséget, hogy lehetõségeik szerint részt
vesznek az alkalmakon, s másokat is buzdítanak, hívogatnak a gyülekezetbe. Õk is tud-
ják, hogy nem csupán a lelkészeken múlik egy-egy alkalom „sikere”, hanem sokkal
inkább azokon, akik idõt, fáradságot nem kímélve eljönnek, cselekvõen közremûködnek,
minden tõlük telhetõt megtesznek, mert éhezik és szomjazzák az igét, s szolgálni
szeretnének. És még inkább azokon, akik – ha már többet nem is tudnak tenni, de lelki
háttérként – imádságban hordozzák a gyülekezetet. Néhány idõs presbiterünk aktívan
végez ilyen imádságos háttérszolgálatot. Presbiterek és lelkészek együtt imádkozunk a
jövõért, konkrétan azokért, akik még nem találták meg helyüket a gyülekezetben, akik még
nem érzik szükségét a közösségnek. Közös reménységünk, hogy egyre többeknek
megnyílik fülük a hallásra, felnyílik szemük a látásra, megmozdul lábuk az ige
hallgatására és megnyílik ajkuk, megmozdul kezük Isten és emberek szolgálatára!

A lelki élet területeinek örömei és gondjai mellett különösen is nagy problémánk, hogy
az idõs, egyedülálló gyülekezeti tagok gondozása gyülekezeti szinten megoldhatatlan.
Egyénenként néhányan vállalnak ilyen szolgálatot, de ez csak egy bizonyos határig le-
hetséges. Egyre erõsebben vetõdik fel presbiteri szinten is – a gyülekezet hagyományai-
nak megfelelõen – egy szeretetotthon építése. Ez természetesen csak közegyházi segítség-
gel valósulhatna meg, hiszen gyülekezetünknek nincsen egyetlen elvett ingatlanja sem,
amelyért kárpótlást kérhetnénk. A Teológia közelsége azonban talán szintén indokolttá
teszi egy öregotthon létesítését, amely a jövendõ lelkészeinek gyakorlati felkészítését is
szolgálná.

Itt érkeztünk el ahhoz a problémához, amely gyülekezetünket jellemzi: csak önfenn-
tartásra tudunk berendezkedni, beruházásra már nem elég a gyülekezeti tagok éves hoz-
zájárulása. Nagyobb felújítási munkákhoz a hosszú és céltudatos gyûjtés mellett orszá-
gos egyházi segítségre és kölcsönfelvételre is szükségünk van. 1997-ben a templombelsõ
felújítása terheinek kétharmad részét gyülekezetünk vállalta, de két éven keresztül fizet-
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Az egyházmegye története

A török hódoltság idejérõl szórványos egyháztörténeti ismereteink vannak csupán. E
korszak kiemelkedõ alakja az egyházmegye területén Sztárai Mihály, aki elõbb faluról
falura pásztorolta az egyházuktól elhagyott lakosságot, iskolát alapított Tolnán, amely
1601-ig mûködött, laskói székhelyén püspöki jogokat gyakorolt: lelkészeket ordinált és
tanítókat küldött ki. Sztárai 1560-ig mûködött a hódoltság területén, ez idõ alatt sikerült
egyben tartani a reformáció (az úrvacsoratan miatt egymásnak feszülõ) irányzatait. Tá-
vozása után a hercegszõlõsi zsinaton megalakul a református egyház.

A török (1686 után) néptelen vidéket, „felperzselt földet” hagyott hátra, a lakosságot
rabszolgának magával hurcolta. Túlélõk csak a mocsarakban (Sárköz, Ormánság) vagy
az erdõkben (Zengõvárkony, Miszla) maradtak. A nagymányoki rk. Historia Domus ada-
tai szerint a plébánia német betelepítés utáni újjászervezésekor éltek a faluban magyar
evangélikusok, akiknek további sorsáról nem tudunk, feltehetõleg Váraljára költöztek és
beolvadtak a református gyülekezetbe.

A lakossághiányt kezdetben belsõ telepítéssel próbálták meg enyhíteni, ennek során
kerültek a – fõleg kamarai – birtokokra ÉNy-Dunántúlról evangélikus magyar parasztok
Gyönkre, Györkönybe, majd tovább Sárszentlõrincre és Pozsony mellõl németek („ha-
pauerek”*) Györkönybe, Bikácsra és Sárszentmiklósra.

A magyar telepesek Nagyvázsonyból magukkal hozták Szeniczei Bárány Györgyöt,
aki kezdetben Gyönkön, majd Györkönyben lakott, késõbb a német és a magyar gyüleke-
zet közti feszültség miatt átköltözött Szentlõrinc pusztára, és megalapította Sárszentlõ-
rincet. Szeniczei szervezte meg az egyházmegyét.

A belsõ (át)telepítések nem pótolták az egész országra jellemzõ lakossághiányt, az
egész történelmi Magyarországra vetítve 150 év alatt az eredetihez képest 50%-os, 2 mil-
liós lakosságcsökkenést – Anglia lakossága ez idõ alatt 4-rõl 8 millióra gyarapodott –,
ezért a Neoacquistica Commissio (Újszerzeményi Bizottság) által kiosztott, zömmel
néptelen birtokok megmûveléséhez külföldi lakosságot kellett behozni.

* A hapauer elnevezés a Heidenbauer szó torzulásából származik, mivel eredeti otthonukat, a Duna me-
dencéjét Heidenbodennek nevezték.
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Erre azonban a spanyol örökösödési háború (melynek az idehaza többnyire önállóan
kezelt Rákóczi-szabadságharc csupán mellékhadszíntere volt) miatt 1716 elõtt nem ke-
rülhetett sor. A háborút 1714-ben lezárta az utrechti békeszerzõdés, ennek pontjait 1715-
ben becikkelyezte a pozsonyi országgyûlés (eltörölve a szabadságharc egyházpolitikai
engedményeit, és elrendelve azt a hivatali esküformulát, amelyet protestáns ember nem
vett a szájára).

1716-ban jelentek meg az elsõ német telepesek, akiket elhatározásukban szinte kizáró-
lag az eladósodás motivált. Egyrészt a francia portyák pusztításai, másrészt a tengerpar-
ti kereskedelem jövedelmét utolérendõ egyre szorosabb adóprés, harmadrészt s legin-
kább a divatba jött, az eredetileg téli sport helyett egész évben ûzött falkavadászat
(agarászat) adóterhekbe sosem betudott kártételei (zöldkár) okozták a német parasztság
eladósodását – és elkeseredését.

A császári nyomásnak a német arisztokrácia nem tudott ellenállni, a megindult pa-
rasztokat el kellett engedni. Az evangélikusok kisebb részben a Pfalzból, zömmel
Hessenbõl érkeztek. III. Ernõ hesseni fejedelemmel Mercy Claudius Florymundus
folytatott tárgyalásokat, aki fõleg a saját birtokaira (Eszék és Hõgyész) keresett
telepeseket. III. Ernõ feltételként kikötötte a helyi adósságok rendezését és a letelepedési
helyükön a vallásszabadságot. Mercy ezt a patrónusi jogával a háttérben, a saját
birtokaira vonatkozóan megígérte, meg is tartotta az érvényes magyar jogszabályok
korlátai között. **

Az elsõk kedvezõ visszajelzései alapján indult meg a tömeges betelepítés. Toborzóiro-
dák mûködtek, a jelentkezõk eladták ingatlanaikat-ingóságaikat, rendezték adóssága-
ikat, így némelyek csekély tõkével, némelyek pénztelenül és némelyek úgy jöhettek el,
hogy az ottmaradt rokonság átvállalta tartozásukat. Szekereken szállították õket Ulmba,
ott behajózták õket az „Ulmer Schachtel”-nek nevezett bárkákba (melyek faanyagát az út
végén eladták), ezekben ereszkedtek le Tolnáig, ahol szekerekkel várták õket, és vitték új
falujukba, ahol az elsõ éjszakát a puszta földön töltötték. Kistormás lakossága már faluvá
szervezetten érkezett, lelkésszel és tanítóval. Bécsben valószínûleg „gondjaikba vették”
õket a jezsuiták, innen ered a „Du Jesuiter, du blutiger” minõsítés.

Mercy gondosan ügyelt arra, hogy birtokain lehetõleg egynemzetiségû és egyfelekeze-
tû nép lakja a falvakat, így a község zömmel azonos volt a gyülekezettel.

Élve a szabad költözködés jogával, a Mercy-jobbágyokból más birtokosoknak is jutott,
így keletkeztek gyülekezetek egyebütt is, ám e birtokosok nem kötelezték el magukat a hes-
seni hercegnek. A Carolina Resolutio után 1733-ban a pécsi püspök vizitációs körutat tar-
tott, és ahol a földesúr erre rávehetõ volt, bezáratta a templomot (paticsfalas imaházat),
elûzette a lelkészt és elkobozta az anyakönyveket, amelyeknek nyomuk veszett. (Így tör-
tént, hogy Hajnóczy Sámuel megválasztott majosi lelkész nem hozhatta magával a csa-
ládját, s a késõbbi jakobinus vértanú nem Majoson született.)

 ** Lelkész késõbb csak azon gyülekezetekben maradhatott meg, amelyekben 1721 elõtt is volt.
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Csak a Mercy-birtokokon maradtak érintetlenül a gyülekezetek. Bárány Györgyöt a
vármegye ûzte el Mercy távollétében. Megérkezése után ugyanazokkal hozatta vissza…
A sárszentlõrinci parókián több földönfutóvá tett lelkészcsalád talált menedéket, de volt
olyan lelkész is, aki pákászként tengette életét a Sárvíz mocsaraiban. A dresszúra hatásá-
ra pl. Cikó eredetileg színevangélikus lakossága teljes mértékben katolizált – és Szárazd
pl. többszörös áron felvásárolta a néhány katolikus család ingatlanait, azaz „kifizette”
a katolikusokat a faluból, hogy megszabaduljon a szakadáti plébánostól és zaklatásától.
Ekkor szûnt meg a zombai gyülekezet, melybõl a németek Mekényesre (1735) és Gyönkre
költöztek, a magyarok pedig Orosházára (1744).

Mercy örökösei az 1780-as években a tolnai birtokaikat eladták az Apponyiaknak, így
a türelmi rendeletig kimutatható egy bizonyos ellenreformációs nyomás a korábban vé-
dett gyülekezetekben is, ez azonban az idõ rövidsége miatt nem hagyott mély nyomokat.

A türelmi rendelet hatására a gyülekezetek megelevenednek, erõn felüli templomépí-
tési kampány veszi kezdetét. Például elõbb több mucsfai család költözik Izménybe, hogy
a vármegyei szemlére meglegyen az elõírt legalább száz család, majd velük együtt költö-
zik Mucsfára elegendõ izményi család, visszaadni a kölcsönt.

A reformtörekvések viszonylag hamar megjelennek: a lelkészi és tanítói kar közneme-
sekbõl került ki. Az egyházmegye 1806-ban Sárszentlõrincen (magyar lakta faluban!)
létrehozta „senioralis oskoláját”, hogy a német gyülekezetek számára magyar érzelmû
tanítók neveltessenek.

A szabadságharcban gyülekezeti tagjaink Haubner Máté biztatására részt vettek, a
bukás következményeinek enyhítésében nagy részt vállalt az egyházmegye esperese,
Borbély József, aki Mária Dorottyával, Haynauval, Bachhal, Thun kultuszminiszterrel
tárgyalva kieszközölte a sárszentlõrinci iskola újraindítását és Haubner Máté kiszaba-
dítását.

A sárszentlõrinci iskola 1870-ben Bonyhádra költözött, a 100 éves jubileumra, 1906-
ra elkészült az új épület is: a „senioralis oskola” fõgimnáziummá fejlõdött.

Az egyházmegye lelkiségét a racionalizmus-kultúrprotestantizmus határozta meg a
19. században. A magukkal hozott Marburgi Énekeskönyvet 1812-ben utánnyomták Hõ-
gyészen, majd saját énekeskönyvet adtak ki, valószínûleg 1836-ban. Nagy türelmet-
lenséggel átírtak minden ízlésükhöz nem vágó éneket, Luthert is. Nem véletlen, hogy a
század végén az iparosébredés, amelyet nem tudtak kezelni, sokakat elvitt a kisegyhá-
zakhoz, ekkor fõleg a baptistákhoz. E vonzásnak a FÉBÉ megjelenése és az evangélizáció
lett az ellensúlya.

Trianon után a magyarosítási hullámra (ami megmaradt, legyen magyar!) természe-
tes reakció az identitásféltés: megalakul a Kulturverein, majd a Volksbund.

Ugyanezen idõben a gyülekezetekben a tanítók vezetésével létrejönnek az olvasókö-
rök, a dalárdák, az egyesületek. Ekkor alakul ki a mára már vakolatahullott, a „Schwä-
bische Türkei”-ra jellemzõ falukép: az olvasókörökbõl kinõtt, akkoriban korszerû mezõ-
gazdálkodás terméke.

Az egyházmegye története
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A második világháború elõtt a dunántúli egyházkerület tolna-baranya-somogyi
egyesült egyházmegyéjéhez 42 anyaegyházközség tartozott, ezek közül hat Somogyban
(Bábonymegyer, Ecseny, Kötcse, Somogydöröcske, Somogyvámos és Tab) egy Fejér me-
gyében (Sárszentmiklós), a többi pedig Tolna és Baranya megye területén. Ezek:
Alsónána, Bátaapáti (leánygyülekezete Zsibrik), Bikács, Bonyhád, Csikóstõttõs (leány-
gyülekezete Ág, Gerényes, Tarrós, Tékes), Dombóvár (leánygyülekezete Szabadi),
Dunaföldvár (fiókgyülekezete Rácalmás), Egyházaskozár (leánygyülekezete Bikal,
Tófû), Felsõnána, Gyönk (fiókgyülekezete Miszla), Györköny (fiókgyülekezete
Nagydorog), Hidas, Izmény (leánygyülekezete Györe), Kalaznó, Kaposszekcsõ
(fiókgyülekezete Sásd, Komló), Keszõhidegkút (leánygyülekezete Belecska), Kéty
(leánygyülekezete Murga), Kismányok (leánygyülekezete Váralja), Kistormás, Kölesd,
Magyarbóly (leánygyülekezete Ivándárda, Borjád), Majos, Mekényes (leánygyülekezete
Nagyhajmás), Mohács (fiókgyülekezete Bátaszék), Mucsfa, Nagyszokoly
(leánygyülekezete Tamási, fiókgyülekezete Felsõireg), Paks, Pécs (leánygyülekezete
Maráza, Pogány, fiókgyülekezete Áta-Pusztamalom, Somogy-Vasas), Sárszentlõrinc
(leánygyülekezete Pálfa), Siklós, Szárazd, Szekszárd, Tengelic (leánygyülekezete
Tengelic-Jánosmajor), Tolnanémedi és Varsád (leánygyülekezete Udvari).

A második világháború után sokakat hurcoltak kényszermunkára a Szovjetunióba,
gyülekezeteink híveinek nagy részét kitelepítették: minél gazdagabb volt a falu, annál
inkább. Az 1900-ban 56 175 lélek 1949-re a felére, 28 600-ra csökkent. Közben az egyház-
községek száma öttel megnõtt, mert Balatonszárszó, Mágocs, Pálfa, Tamási és Vasas Ma-
rázával mint leányegyházzal missziói központként önállósodott.

Az 1952–53. évi zsinat a történelmi tolna-baranya-somogyi egyházmegyét Tolna és
Baranya közigazgatási határai közé szorította. Az 1957-ben (másodszor, ezúttal erõsza-
kot is alkalmazva) megindult tsz-szervezés elõl sokan városba költöztek. Ezek végered-
ménye, hogy az egyházmegye jelenlegi területén élõ evangélikusok hajdani 49 ezres lélek-
száma 11 ezerre zsugorodott, régi anyagyülekezetei elszórványosodtak. Az
elszórványosodást fokozta, hogy a Felvidékrõl áttelepült testvéreink zömmel olyan fal-
vakba kerültek, ahol korábban nem voltak híveink.

Az egyházmegye összevonásokkal igyekezett a szolgálat folyamatosságát biztosíta-
ni. 1952-ben a tolna-baranyai egyházmegye 39 egyházközséggel, illetve missziói köz-
ponttal alakult meg. 1973-ra ez a szám 27-re csökkent, ma pedig az egyházközségek
száma 16. Szinte minden lelkészváltozásnál újra kellett gondolni, hogy melyik
gyülekezetet ki gondozzon. Ezért alig lehet nyomon követni, hogy egy-egy gyülekezet
jogilag mikor önálló még, mikor társul formálisan egy másikkal vagy netán annak
leányegyházává válik. Rendkívüli erõfeszítések voltak szükségesek a múlt
feldolgozásához az öregek nosztalgiájával szemben, és a közösségteremtéshez a fiatalok
között – a kommunista diktatúra nyomásának ellenére.

A politikai változások nemzedékváltással is egybeesnek. Vannak a mindig eleven vá-
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rosi gyülekezeteink mellett újra megéledõ gyülekezeteink, és vannak, amelyek ki fognak
halni. Örök gondunk marad ezek templomának sorsa. A zsinat e kérdések kezelésében
nem tudott, nem is akart segítséget nyújtani.

Krähling Dániel
esperes

Az egyházmegye, ahogy a felügyelõ látja

Tíz esztendõvel ezelõtt, amikor D. dr. Harmati Béla püspök úr a szekszárdi templomban
a tolna-baranyai egyházmegye felügyelõi tisztségébe iktatott, „székfoglaló” beszédem-
ben többek között Sántha Károlytól idéztem. „Vállat a vállhoz, szív összedobogjon. Kál-
vin és Luther így int egyaránt, Úr Jézus tüzed itt lobogjon.” Tíz év és kétszeri újraválasztás
után is azt mondom, hogy egyházmegyei felügyelõként is ezt a gondolatot szeretném to-
vább vinni. A „tûz” lobogásának fenntartásában remélem, hogy sikerült és a jövõben is
sikerül segíteni a lelkészeknek, gyülekezeti tisztségviselõknek, gyülekezeti tagoknak és
nem utolsósorban az esperes úrnak.

Az egyházmegye rövid történeti leírásában szerepel, hogy a háború utáni kitelepíté-
sek legerõteljesebben a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegyét érintették. Ezek ha-
tását közvetlenül is érezhettem, hiszen édesapám az egykori fõesperesi székhelyen
szolgált (Kétyen), ahol a több mint egyezer lelkes gyülekezet csupán pár tucatnyira
csökkent a kitelepítések következtében. A kényszerû összevonások miatt szolgálatának
utolsó éveiben hét gyülekezetben szolgált hûségesen. A kicsin is hû maradt, a „süllyedõ
hajót” nem tudta elhagyni, mint ahogyan sokan mások sem az egyházmegyében, illetve
az egész országban. Nagyszerû érzés ma is látni egyházmegyénk területén (bizonnyal
másutt is), hogy a lelkészeink többsége e rendkívül nehéz szórványterületen minden
igyekezetükkel szeretnének megfelelni az emberfeletti nehézségeket állító kihívásoknak,
és fáradtságot nem ismerve végzik szolgálataikat.

A déli egyházkerületnek a tolna-baranyai egyházmegye a legkisebb lélekszámú egy-
házmegyéje, a választói névjegyzékben szereplõk aránya viszont itt a legmagasabb. Ke-
vesen vagyunk, számon tartjuk egymást. A temetések száma sajnos közel 30%-kal meg-
haladja a keresztelések számát, furcsa ezt mondani, de ez a mutató jobb, mint az egyház-
kerület átlaga. Az egyházmegyére jellemzõ, hogy a „tiszta evangélikus” esküvõk
számának aránya alig haladja meg a 10%-ot. Lelkészeink egy-egy vasárnap, illetve
ünnepnapon átlagosan több mint három helyen szolgálnak istentiszteleten.
Természetesen van szóródás, van olyan lelkigondozónk, akinek egy-egy vasárnap 150
kilométert kell megtennie, hogy elvégezhesse a négy szolgálatát. A nagy távolságok, a
szolgálatok nehézségei (a sok temetés, az igen kis létszám az igehirdetéseken …) ellenére
is nagyszerû érzés látni, hogy lelkészeink szolgálataikat hûségesen végzik.

2000. június 3-án Bonyhádon az egyházmegyei közgyûlés keretén belül erõsített meg
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szolgálatunkban (esperest és egyházmegyei felügyelõt) D. dr. Harmati Béla püspök úr.
Az akkori ülésen is kértem a gyülekezeteink tagjait, tisztségviselõit, segítsék lelkészeik
munkáját. A szórvány egyházmegyében (máshol is) a világi munkatársak beépítése az
egyházi életbe nélkülözhetetlen. Sok olyan gyülekezet is van, ahová csak egyszer jut el
havonta a lelkész, illetve sok olyan lelkész van, akihez több mint egy tucat rendszeres „is-
tentiszteleti hely” tartozik. Nagy változást hozott egyházunkban a világi munkatársak
beépítése az egyházi életbe. Ettõl az elemtõl várta Luther is „a keresztyén rend
megjobbulását”. A célja akkor is és most is az kell, hogy legyen, kerüljön közelebb a világi
elem az ige szolgálatához, a szervezõmunkához, a felelõsség közös hordozásához.
Sajnos kevés öntevékeny egyéniség van a gyülekezeteink tagjai és tisztségviselõi között.
Ezért  szorgalmaztuk és szorgalmazzuk a továbbiakban is azokat a rendezvényeket,
illetve összejöveteleket, ahol a közös felelõsségvállalásunkról van szó, és ezen alkalmak
erõsítenek bennünket hitünkben és munkavállalásunkban is.

A 2000. évi általános tisztújítás után az elõbb említettek miatt egyházmegyénk tiszt-
ségviselõinek, presbitereinek, majd 2002-ben Bonyhádon a nagy múltú Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban a kerületben szolgáló gyülekezeti felügyelõk és gondnokok
részére hasonló találkozót, illetve összejövetelt szerveztünk. Jó volt ezeken a találkozáso-
kon látni a magas részvételt, különösen azt, hogy azokon mindenki épülni, tanulni akart
és a jobbítás szándékával vett részt. Külön öröm volt számunkra, hogy az egyházkerület
vezetése erõsített hitünkben, szolgálatunkban személyes részvételükkel, elõadásaikkal.
Szeretnénk mindkét alkalmat rendszeressé tenni.

„Sajnos kevés öntevékeny egyéniség van…” írtam, de azt is el kell mondanunk, hogy
sok olyan öntevékeny egyéniség volt, aki hátat fordított vagy fordít az egyházi munká-
nak. Mindebben nemcsak a gyülekezeti tagok felelõsségét, hanem az adott lelkészekét is
látom. Szomorú, ha egy lelkész társai elõtt „öntudatosan(?)” kijelenti: „tarthatunk köz-
gyûlést, presbiteri ülést, akkor is minden úgy lesz, ahogy én akarom!…” Megnyugtató jö-
võt csak az összerendezettségben látok. Aki erre a közösségre vágyik, nem kerül megold-
hatatlan feladat elé. Nem kell a terhet egyedül hordoznia a lelkésznek. A feladat közös,
nem lehetünk egymás ellen, útitársak vagyunk.

Tudván azt, hogy a lelkészeink vállát napjainkban felgyorsult életükben rendkívüli
terhek nyomják, az egymás erõsítésére, kikapcsolódásra is szükségük van. Így elsõ ízben
2001-ben Bonyhádon az egyházkerület lelkészeinek és egyházmegyei felügyelõinek csa-
ládjai részére rendeztünk többnapos összejövetelt, ahol egymás hite által töltekezhet-
tünk. E találkozónak reményeim szerint a résztvevõkön túl a gyülekezeteink tagjai is
„nyertesei” voltak.

Igyekeztünk mozgósítani gyülekezeteink tagjait a kerületi és országos rendezvények-
re. Jó megoldásnak éreztük a nagy rendezvényeket, ahol a kis gyülekezeteink tagjait meg-
ajándékozhattuk a nagy közösségek élményeivel.

Tíz évvel ezelõtt és azóta is mindig hangsúlyozottan kérem a lelkészeket a családok-
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kal való találkozásra, a szórványokban erre még nagyobb szükség van. A hívekkel való
személyes kapcsolattartásnak óriási jelentõsége van. Ez elsõrendû feladat kell hogy
legyen, amely meghozza a maga gyümölcsét és realizálódik a gyülekezethez való
tartozásban. (Sajnos az utóbbi években csökkent a látogatások száma.)

A többségében kis (szórvány) gyülekezeteink anyagiáldozat-vállalása az országos
átlagnál jobbnak mondható, de még így sem elegendõ. A névjegyzékben szereplõ 16 gyü-
lekezetbõl csupán 5-6 mondható önfenntartónak. Legtöbb gyülekezetben gondot jelent
a tisztességes lelkészi fizetés kifizetése. Továbbá gondot jelent a gyülekezetek számára az
épületek karbantartása (ami eddig sem sikerült volna a bajor és az országos egyház segít-
sége nélkül), ezen épületek nagy részére ma már biztosítást sem kötnek – mert nem tudnak
– az egyházközségek. Ezeknek a gondoknak a megoldásához országos segítségre van
szüksége a szórvány gyülekezeteknek, egyházmegyéknek. Számtalan templomunk van,
ahol már egyáltalán nem tartanak istentiszteletet, mert nincs kinek, ezek sorsáról is meg-
nyugtató módon kellene dönteni. Vannak ez utóbbi téren jónak mondható egyéni és kö-
zösségi kezdeményezések egyaránt.

A számtalan megoldásra váró kérdés ellenére – a realitások talaján maradva – biza-
kodva mondhatom, hogy egyre több megújulásra váró gyülekezetünk van, akik élni
akarnak. Meg kell tanulnunk azt is, hogy a filia, a kis gyülekezet nem kisebb értékû, mint
a tömbgyülekezet. Mindegyik az Isten diaszpórája. Mindenütt egyformán kell
imádkozni: Szenteltessék meg a te neved. Legyen meg a te akaratod.

Andorka Árpád
 egyházmegyei felügyelõ

Az egyházmegye tisztségviselõi

Esperes: Krähling Dániel
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Varsányi Ferenc
dr. Simor Ferenc
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Esperesi hivatal: 7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. Tel./Fax: (74) 452 975

1. Bonyhád-Hidasi Evangélikus Egyházközség
Az egyházközség területén ma a legnépesebb gyülekezet a bonyhádi, itt van a lelkészi
hivatal, de ide tartozik még három korábban önálló anyaegyház, Alsónána, Bátaapáti és
Hidas.

  AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Bonyhád
A török hódoltság után a néptelen Bonyhád Schilson báró birtoka, késõbb kerül a Perczel
család tulajdonába. A megmûvelt terület ekkor 200 ha, a többi 6000 erdõ. A majorság a tol-
nai oldalon közvetlenül a Baranya megyével közös határra települt a Pécsre vezetõ út
jobb oldalán. Vele szemben az út másik oldalán 12 jobbágytelket alakítottak ki, ez a város-
rész a „Zwölwer”. Beljebb, a jelenlegi városközpont és a majorság között épültek a járási
közigazgatás épületei és az iparosok utcái. A városközpontot a Morvaországból érkezõ
zsidóság foglalta el.

A zsidóság megjelenésének két oka volt: Bonyhád egyrészt az Erdélyt Grazcal, más-
részt Budát és Székesfehérvárt a Balkánnal összekötõ utak keresztezõdésében fekszik, és
így kedvezõ kereskedési lehetõségeket biztosít számukra, valamint, hogy a mindenkori
pécsi püspök, mint örökös baranyai fõispán, a kiegyezésig megakadályozta, hogy Pé-
csett más, mint katolikus istentiszteleti célra telekhez jusson. A zsidóság volt a II. világhá-
borúig Bonyhád legnépesebb vallási közössége.

A zsidóság nyújtott munkalehetõséget a környezõ falvakból egyenként beszivárgó
evangélikusoknak és reformátusoknak, akik az erdõirtással a megmûvelt területet 6000
ha-ra növelték, ezenközben a zsidóságnak teljesített fuvarokból éltek. Az elsõ evangéli-
kus bejegyzése a katolikus anyakönyvben az 1740-es évben fordul elõ. Természetesen
csak a város északi peremén, a zsidóság és a mezõgazdasági terület között jutott
számukra hely. Ebben a városrészben katolikus család alig fordult elõ. Ezért épült ide a
templomunk.
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A gyülekezet irattárának elsõ darabja egy a református gyülekezettel közös iskolaépí-
tési engedély 1765-bõl. Istentiszteletre azonban továbbra is Kismányokra jártak.

A türelmi rendelet után Bonyhád a hamarosan újjáéledt Majos filiája. 1787-tõl kezdve
már önálló anyakönyvet vezetnek. Mivel a r. k. templomot 1782-ben szentelték fel, a türel-
mi rendelet hatálybalépéséig oda adóztak és robotoltak, 10 évet kellett készülniük a saját
templomuk építésére. Az erre vonatkozó szerzõdést 1793. szept. 23-án írták alá Schnei-
derhann Fülöp hõgyészi építõmesterrel. A pallér kikötött magának 4000 osztrák forint
készpénzt (ami 2000 tehén, vagyis családonként 5-6 tehén ára), valamint, hogy a gyüleke-
zet elvégzi az összes fuvart és segédmunkát. A felszentelésre 1800. aug. 20-án került sor.
[Általában katolikus (Mária-) ünnepekre tették szabaddá a robot alól a jobbágyokat, ezért
szinte minden helyi ünnep ilyenre esik.]

1816-ban szakad el a most már az anyagyülekezetén túlnõtt filia Majostól. A temp-
lomtelket is adományozó Perczel Ádám 600 négyszögöles telket adományoz a
parókiaépítéshez.

Elsõ lelkésze Borbély József, aki csakhamar szót értett a reformmozgalomban tevékeny
Perczel családdal. (Perczel Mór egyik gyermekének a keresztapja, az egyik Borbély gyer-
mek keresztanyja Perczel Etelka alias Adelhaid.) Tolna megye táblabírájaként maga is
sokat tesz a reformokért. Az egyházmegye esperesének választja. A forradalom alatt kap-
csolatban volt Perczel Mórral, akinek tájékoztatása alapján korán megszervezik Bonyhá-
don a nemzetõrséget, és késõbb is sokat tett Perczel csapatának utánpótlásáért. A bukás
után tekintélyét és kapcsolatait felhasználva újraindítja a sárszentlõrinci gimnáziumot,
és tevékenyen közremûködik Haubner Máté kiszabadításában.

1870-ben költözik a gimnázium Bonyhádra.
Borbély József 1871-ben bekövetkezett halála után utóda Graf József (1871–1914), ri-

gorózus, kultúrprotestáns egyéniség, aki az iparosébredéssel és a (valószínûleg ameri-
kásokkal megjelenõ) kisegyházakkal nem tudott mit kezdeni. 1893-ban megkezdõdtek a
kilépések a baptista gyülekezetbe. Évente 20–30 kilépés dokumentumai maradtak ránk.
Ennek a kilépéssorozatnak 1928-ban a FÉBÉ megjelenése és letelepedése – szigorú
kegyessége és mozgalmas közösségi élete – vetett véget.

A századforduló után létrejött Protestánskör élénk kulturális és társadalmi életet szer-
vezett a tanítók vezetésével. Két kórusa volt a gyülekezetnek, mozija, fúvószenekara, ol-
vasóköre, nõ- és ifjúsági egylete.

1906-ban épül fel a gimnázium új épülete, 1908-ban volt az immár fõgimnáziumban az
elsõ érettségi.

Graf József halála után 1914 és 1918 között Genersich Tivadar gimnáziumi hittan-
tanár az adminisztrátor, 1918-tól 1920-ig pedig Rath György. Rathot 1920-ban megvá-
lasztják, de csak néhány hónapig parókus. Utána újra Genersich Tivadar helyettesít,
majd 1923-ban parókusnak választják. 1947-ig szolgál a gyülekezetben.

A Trianon utáni éveket meglehetõs nemzetiségi (egyben paraszt�értelmiségi) ellenté-
tek terhelték. A felerõsödõ magyarosítási hullám a gimnáziumban erõsen hatott, lehetõ-
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leg minél kevesebb német név kerüljön a tablókra (gimnázium = „Madjarisierungsan-
stalt”).

Lévén Bonyhád a zömmel németek lakta Völgység központja, erõs volt a Volksbund
tevékenysége (Veesenmayer egyedül Bonyhádon jelent meg 1944-ben a nyilvánosság
elõtt, „zu Führers Geburtstag”). Mivel az egyházmegye gyülekezeteinek zöme német volt,
megindult egy kampány a gyülekezetekben, hogy a gimnáziumot az egyházmegye adja
át a Volksbundnak (a hidasi német gimnázium helyett-mellett). A Volksbund ellen éppen
Bonyhádon alakult meg a Hûségmozgalom (a „rongyosok”), amely rokonszenves neve
ellenére asszimilációs mozgalom volt, s mint ilyen, ma vállalhatatlan.

A bonyhádi tanári-tisztviselõi réteg és a diákok számára a hitoktató lelkész a gimnázi-
um dísztermében (a tanári és az igazgatói szoba fölötti két kisebb tanterem helyén) tartott
magyar nyelvû istentiszteletet vasárnaponként, felmerült egy „magyar” templom építé-
sének a gondolata is, ám a német parasztgyülekezet nem volt hajlandó ennek terhét visel-
ni. Ha az urak külön akarnak menni, menjenek a saját számlájukra. Ugyanis a tanárok,
mint egyházi alkalmazottak, különféle okokra hivatkozva mentességet élveztek az
egyházi adó fizetése alól…

A háború végén, 1944 karácsony másnapján indultak el gyalog Bátaszék felé a „má-
lenkij robot”-ra azok, akiket a gimnáziumba összetereltek. A háború után azokat gyûjtöt-
ték egybe ugyanitt, akiket a koncentrációs tábornak használt lengyeli Apponyi-kastély-
ba, majd Hajósra szállítottak...

A kitelepítés (eufémiával: „lakosságcsere”) különösen is sújtotta a gyülekezetet: a ki-
telepítési bizottságnak tagja volt ugyanis a Hûségmozgalom egyik alapítója, Bauer, alias
Poór plébános, aki, ha a listán menthetõ katolikust talált, kihúzta, s beírt helyette egy lu-
theránust vagy kálomistát (a baptistákat szinte mind kitelepítették). A gyülekezet az ere-
deti 3000-rõl 300 lélekre zsugorodott, majd a kitelepítés lehetetlenné válása után a rájuk
(a házukba) telepített bukovinai székelyekkel, illetve a tsz elõl Bonyhádra költözöttekkel
együtt 1000-re növekedett.

1947 végén dr. Schlitt Gyula majosi lelkészt választják meg Genersich utódaként, s
nyugdíjazásáig, 1962-ig szolgál. Utódának id. Krähling Dániel gyönki lelkészt hívják
meg, aki haláláig, 1972 tavaszáig a gyülekezet lelkésze. Még életében, 1970-ben ifj. Kräh-
ling Dániel kap helyettes lelkészi megbízást, majd 1972-tõl a mai napig parókusként szol-
gál.

A 60–70-es évek viszonylagos jólétében új családi házak épültek, de már nem a régi
evangélikus negyedben, hanem a templom körül egy 1,5 km sugarú kör mentén, megne-
hezítve a gyermekek és az öregek templomba-hittanórára járását.

Bonyhád a cipõ- és a zománcárugyárával munkalehetõséget kínált a földjérõl-falujá-
ból elmenekült híveinknek. De nem volt akkora, hogy elbújhassanak, sem olyan kicsi,
hogy a tradíciók érvényesüljenek. Meglehetõsen türelmetlen egyházpolitika volt napi-
renden (jelszó: az intézmények pártirányítása). Ha az anya az iskolában beíratta hittanra
a gyerekét, az iskola odaszólt a gyár személyzeti osztályára, lehívatták az apát, hogy vá-
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laszthat a hitoktatás vagy a munkahelye között. A gyülekezeti hitoktatást (a gyermek-
bibliakört) is számon tartották. Oda járó gyermek (pl. az öcsém) nem kaphatott példás
magatartást…

A FÉBÉ a háború után fogyatékos gyermekeket ápolt a telepén 1960-ig, voltaképpen
alkalmatlan körülmények között, nagy szeretettel és a mikrostruktúrát pótolandó, sok
többletmunkával. Kár, hogy nem volt mód és lehetõség a megfelelõ körülmények megte-
remtésére.

A német nyelvû istentiszteletek a Nemzeti Bizottság kívánságára 1945-ben délutánra
kerültek. Bibliaórákat 80-ig tartottunk németül. A gyülekezetnek az a rétege, amelyik a
vasárnaponkénti délutáni német istentiszteleteket látogatta, 10 éve öregedett ki. Azóta a
hónap harmadik vasárnapján tartunk német istentiszteletet. Mivel 1945 és 56 között, he-
lyenként késõbb is, nem illett az utcán németül beszélni (a tanácstitkár a saját magyarul
nem tudó anyjával tolmács útján beszélt!!!), a beszélt német nyelv a fiatalabb nemzedék
számára elveszett, maradt a tanult „Hochdeutsch”.

Hidas
Eredetileg három faluból állt: Ráchidas, Magyarhidas, Némethidas. Ráchidast ev. és ref.
németek mellett szerbek is lakták, utóbbiakat Trianon után „repatriálták”. Magyarhidas
magyar lakossága a 30-as években a Dráva mellé költözött, mert a Hidason hátrahagyott
ingatlanainak a négyszeresét kapta ott. Az elárvult magyar református templom harang-
ját kellõ csinnadrattával a Kálvin téri templomban helyezték el, dokumentálandó, hogy
íme, a svábok megették a magyarokat.

A Ráchidason és Némethidason élõ evangélikus németek Németország két külön te-
lepülésérõl jöttek, különállásukat egészen a kitelepítés utánig megõrizték, kifejlesztve ez
idõ alatt a böllenkedésnek párját ritkítóan kifinomult magasiskoláját, amelyet a satnya
utókor már nem bírt, és vagy elment a kisegyházakhoz, vagy egyszerûen felhagyott a gyü-
lekezeti élettel.

1862-ig mindkét gyülekezetrész Kismányok filiája, de Némethidason 1780, Ráchida-
son 1786 óta saját anyakönyvet vezetnek. Ráchidasnak döngölt falú oratóriuma volt, a
gazdagabb Némethidasnak egy közeli kolostorrom bontási anyagából épített temploma
1792-bõl. 1862-ben egyesültek elõször, ekkor hívják meg elsõ lelkészüket, Haffner Lajost,
aki 1862-tõl 1873-ig szolgált. 1876-ig Hidas újra Kismányok filiája, amikor is hivatalosan
újfent különváltak (a némethidasiaknak feltehetõleg nem volt ínyére a ráchidasiak által
megválasztott Péter Lajos, mert más lelkészek végezték a kazuális szolgálatokat az anya-
könyv tanúsága szerint. 1883-ban újra egyesülnek, lelkészük Péter Lajos 1895-ig.

Ez az egyesülés azonban nem jelent szószék- és úrvacsorai közösséget. A rácfalusiak-
nak 1907-ig állt az imaházuk (fotón õrizzük a homlokzatát és a belsõjét II. József azóta el-
tûnt portréjával), ennek lebontása után az iskolában tartották az istentiszteleteket, eskü-
võket, mindent – oda járni kár volt, úgysem fértek be. Az 1922-ben építeni tervezett közös
templomból csak a papiros maradt. Megmaradt a merev rend is: a lelkész és a tanítók vál-
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tották egymást, délelõtt és délután, emitt és amott. Péter Lajos halála után az 1894 óta se-
gédlelkészként itt szolgáló Seybold Károly kap helyettesi megbízást, 1896-ban pedig
megválasztják gyülekezeti lelkésznek. Csak 1898-ig szolgál. Utóda 1899-tõl Schöll Lajos
1931-ig, õt pedig Rettmann Farkas (1931–1935), Aizenpreisz Dezsõ (1935–1957), majd
Allinger János (1958–1965) követi.

A háború alatt a Volksbund gimnáziumot mûködtetett a faluban. A háború vége után,
a tulajdonos Krausz által már 1937-ben deficitesnek talált bánya széncsatabeli gyõztes
újramegnyitása után könnyû volt az itt maradt hajdani tanulókat bezsarolni a pártba –
családon belüli ellentéteket szítva a gyülekezetben, azaz a hajdani gyülekezet maradéká-
ban. A háború alatti legnagyobb lélekszám, 2017, a háború utánra 250-re csökkent, jelen-
legi becsült lélekszáma 150. Utolsó önálló lelkésze, Allinger János 1965-ben nyugdíjba
vonult, majd kivándorolt Németországba. 1966. január 1-tõl Hidas Bonyháddal társult.
Templomát (a némethidasi templomot) a kitelepítettek adományaival sikerült a 200. éves
évfordulóra tatarozni.

Bátaapáti
Eredetileg Mercy-birtok, a lakossága Pfalzból érkezett. 1731-ben alkalmaznak tanítót,
1736-tól Kismányok filiája. Klimó György pécsi püspök (1751–1777) katolizálási törek-
vését, a kismányoki lelkész elûzését Mercy nem engedélyezte (1763), de azt nem tudta
megakadályozni, hogy a gyülekezet (150 család) a cikói plébánia iurisdictiója alá rendel-
tessék (1770), ami egyrészt lehetetlenné tette, hogy a kismányoki lelkész a faluba jöjjön,
másrészt anyagi terheket (stóla- és adófizetést) és a plébános önkényének való kiszolgál-
tatottságot (imaházbezárás stb.) jelentett.

1773-ban a falu Apponyi György birtokába került, aki a Mercy által biztosított vallás-
szabadságot megvonta. A nehézségeket a türelmi rendelet szüntette meg.

1783-ban anyagyülekezetté szervezõdtek, (filiák: Alsónána 800 lélek és Zsibrik 200),
elsõ templomukat 1789. november 11-én szentelte fel Nagy István szuperintendens, amit
1810-ben újra kellett építeni – ezúttal Apponyi Antal hathatós segítségével.

Elsõ lelkésze Bene József 1783-tól 1788-ig. Õt Szeniczei Bárány János követi 1788-tól
1822-ig, majd Erhard Sámuel (1823–1836). 1837-tõl 1876-ig szolgál itt Schneider Károly.
Ermel Gyula káplánként kerül ide 1876-ban, majd 1877-tõl 1884-ig parókus. Kracher
György 1885-tõl 1911-ig a gyülekezet lelkésze. Klenner Adolf is helyettesként kerül ide
1911-ben, de 1912-tõl már megválasztott lelkészként szolgál. 1953-ban nyugdíjba megy,
de haláláig, 1977-ig szolgál a gyülekezetben, bár hivatalosan Bátaapáti már ekkor Alsó-
nánával társult, s az ottani lelkész, Klenner Gyula, Klenner Adolf fia a gyülekezet lelké-
sze. Klenner Gyula nyugdíjazása óta a bonyhádi lelkészek gondozzák.

Az 1848–49-es szabadságharcban 40 nemzetõr-honvéd vett részt, nevük fennmaradt.
1850 körül összesen 3100 lelket gondozott (anyagyülekezet:1130; Alsónána 1100;
Zsibrik 400; szórványok 370), Alsónána 1912-ben önállósodott, Szekszárd és Mohács
megalakulása után a szórványok részben az õ gondozásukba kerültek.
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A századfordulótól szõlõszövetkezet, tejszövetkezet, temetési segélyegylet, levente-
egyesület és a magyarosítási törekvésekkel szemben Volksbildungsverein (Leseverein)
mûködött, ez utóbbiból alakult meg a Volksbund.

A II. világháború után a lakosság zömét, 90%-át kitelepítették Németországba, az itt-
honmaradottak zöme elvándorolt. Jelenleg a régi anyagyülekezet részét képezõ Üveghu-
ta megsemmisült, csak a templomocska tornya áll még, atomhulladék-temetõnek állító-
lag megfelel; Rozsdásserpenyõ megsemmisült, a faluban 23 evangélikus lélek maradt,
istentiszteleti létszám 3-4 fõ és egy kutya. A templomot a kitelepítettek tataroztatták 92-
ben. 1988 óta Bonyhád gondozza.

Zsibrik, Bátaapáti egykori filiája teljesen elnéptelenedett. A volt lévita-tanítói lakást és
iskolatermet a drogosmentõ misszió vette meg, akik a még menthetõ házakat saját céljaik-
ra saját kezûleg tatarozzák. Õslakos nincs már, mindössze 3 öregember, akik a háború
után kerültek oda.  A templom sorsa a torony alapjában fakadó forrás miatt meg van pecsé-
telve, harangjai az új nagymányoki templomban vannak, orgonáját (Grázban készült,
elõbb Hidason volt, valószínûleg a Dunántúl legrégebbi pozitívmûve volt) széthordták.

Alsónána
A gyülekezet 1789-ben keletkezett, Alsónána Bátaapáti filiája volt, azóta maradtak fenn
az anyakönyvek. Jelenlegi temploma 1865-ben épült neogót stílusban. 1911-ben elérke-
zettnek látták az idõt, hogy anyagyülekezetté váljanak. 1912-ben Wagner József segédlel-
készt küldték ki, akit 1913-ban megválasztottak a gyülekezet elsõ lelkészének. 1940-ben
bekövetkezett halála után Klenner Gyula segédlelkészt küldték ki helyettes lelkésznek.
Õt még abban az évben megválasztották, s 1985 végéig szolgált a gyülekezetben. 1986-
ban a szekszárdi lelkész gondozza, majd 1987-tõl Bonyhád filiája lett.

A kitelepítés után megmaradt gyülekezet teljesen elnéptelenedett, elöregedett (a gye-
rekek elvándoroltak), a jelenlegi létszám 17 lélek, istentiszteleten jelen vannak 8-10-en. A
templomot a kitelepítettek tataroztatták 1994-ben.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

A gyülekezet elég nagy volt ahhoz, hogy épületeit rendben tartsa. 1971–72-ben a bonyhá-
di, 1816-ban épült, védett copf parókia eladási árából, a FÉBÉ-kápolna anyagából, segély-
bõl, sok adományból és sok kétkezi munkával új lelkészlakást épített a konyhakert helyé-
re. Félõ volt ugyanis, hogy a kertet mint foghíjat a tanács kisajátítja, s odaépít egy több eme-
letes lakótömböt, amelybõl ki tudja, ki fogja ellenõrizni, ki küldi gyerekét
gyermek-istentiszteletre… Az új épületet úgy helyezték el, hogy se elé, se mögé ne férjen be
még egy…

Néhány év múlva a templomot tataroztuk kívülrõl – lényeges fogyatékosságokat
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(tetõszerkezet, nyílászárók) ismerve és (pénz és szakipari színvonal híján) érintetlenül
hagyva.

Felújítottuk az orgonát – kedvezõbb diszpozícióval, de a tasnirendszer meghagyá-
sával.

1983 és 1995 között visszatértek a hajdani konfirmandusok az 50 éves évfordulóra. Jel-
lemzõen a 30 fölötti létszámú évfolyamokból 2-3 Magyarországról, a többi külföldrõl.
Adományaikból sikerült rendbe hoznunk a megmaradt volt iskolaépületet lelkészi hiva-
tal, illetve gyülekezeti terem céljára.

A háború elõtt kivándorolt Jung család sikeres vállalkozóvá emelkedett tagja saját
költségén kicseréltette a (viharkár után) 1911-ben készült toronysisakot, bádog helyett
vörösréz lemez borítással, és tanulmánytervet készíttetett a templomfûtés megoldására.

A fordulat után megelevenedett az ifjúsági munka, hangsúlyt fektetünk a konfirmáció
közösségépítõ összetevõire, az egyházmegye pártfogásával, sok kézi munkával ifjúsági
házat alakítottunk ki Kismányokon.

A kárpótlási járadék (iskolaépület, Protestánskör, bérház árának kamata) felhaszná-
lásával egyelõre a templomot tatarozzuk mûemlék-felújítás igényével, a korábbi elmara-
dások (tetõ, ablakok, világítás korszerûsítése, fûtés beszerelése) elvégzésével. A késõbbi-
ekben nyugdíjasház építésén gondolkozunk.

Krähling Dániel
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. Tel./Fax: (74) 452 975
Istentiszteleti hely: Bonyhád, Dózsa u. 67.

Hidas, Kossuth L. u. 84, télen Dózsa Gy. u. 2.
Alsónána, Jókai tér 5.
Bátaapáti, Petõfi u. 1.

Lelkész: Krähling Dániel esperes
Kocsik Mónika segédlelkész

Felügyelõ: jelenleg betöltetlen, helyettes: Müller György gondnok
Lélekszám: 1054/773/574
Testvérgyülekezet: Erding (Bajorország)

Társegyházak: Bonyhád (778/601/454), felügyelõ: helyettes: Müller György
Hidas (166/127/93), gondnok: Hambuch Ferencné

Leányegyházak: Alsónána (16/11/8), gondnok: Turbán Henrik
Bátaapáti (30/10/6), gondnok: özv. Heberling Jakabné

Szórvány: Bonyhádvarasd (1/-/-), Cikó (11/-/-), Kakasd (10/8/4),
Kisdorog (7/2/0), Mecseknádasd (9/3/0), Mórágy (13/2/0),

TOLNA-BARANYAI  EGYHÁZMEGYE



337

Mõcsény (7/3/3), Ófalu (6/6/6)
Hozzá tartozik még: Grábóc, Óbánya

2. Dombóvár és Környéke Evangélikus
Egyházközség

 AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Az egyházközség három egykor önálló anyagyülekezet társulása. A gyülekezetek alap-
vetõen megõrizték önállóságukat mind a mai napig.

Csikóstõttõs
1783-ból találhatóak az elsõ feljegyzések a német anyanyelvû tõttõsi evangélikus leány-
egyházról. Az anyakönyvek 1808 óta maradtak fenn. 1878-ig az egykori Ráczkozár (ma
Egyházaskozár) filiája. 1878-ban anyagyülekezetté alakul, s attól kezdve a ráczkozári
leányegyházak közül hozzá tartozik Kaposszekcsõ (1912-ig), Ág, Gerényes, Szabadi,
Tarrós, Tékes. Az utóbbiak közül Ág és Gerényes szinte teljesen elnéptelenedett, már csak
szórvány. Egy ideig, 1912-ig Dombóvárt is a tõttõsi lelkész gondozta. Elsõ lelkésze Wal-
landt Károly (1878–1910). Temploma 1886–87-ben épült. Tékesen 1903-ban,
Gerényesen 1910-ben épült templom. Wallandt Károlyt élete utolsó éveiben Péter Sándor
(1907–1909), Reichert Gyula (1909–1910), Bothár Mihály Nándor (1910), illetve Péter
Lajos (1910) segédlelkészek segítették. 1911 és 1918 között Zettl József volt a gyülekezet lel-
késze. Utána 1919-ben egy idõre Stráner Vilmos kaposszekcsõi lelkész helyettesített,
majd Frank Károly 1919–1921 között adminisztrátorként, 1921-tõl 1953-ig parókusként
szolgált itt. Lotz Tibor lelkészi szolgálata (1953–1970) után 1970–1971-ben dr. Zoltai
Gyula helyettesített, majd Gyõr Sándor (1972–1977) volt az utolsó helyben lakó parókus
lelkész. 1977-tõl 1996-ig Dombóvárról Vértesy Rudolf gondozta a gyülekezetet. Ezután,
amikor 1996-ban Aradi András Dombóvárra került, jött létre Csikóstõttõs, Dombóvár és
Kaposszekcsõ hármas társulása, de sikerült elérni, hogy 2001-ben a társult egyházközség
Erdélyi Csaba személyében segédlelkészt kapott, aki itt lakik.

Kaposszekcsõ
1775-ben 9 német ajkú család költözött ide Györköny, Bikács és Gyönk községekbõl. Elsõ
imaházukat már 1796-ban felszentelik. Ekkortól maradtak fenn az anyakönyvek. Temp-
lomukat 1865-ben szentelték, emellett iskolát és lelkészlakást is építettek. Elõször Rácz-
kozár, majd Csikóstõttõs filiája. 1912-ben önállósul. Jó ideig Sásd és Komló környéke is a
Kaposszekcsõhöz tartozott fiókegyházként. Elsõ lelkészük, ifj. Reichert Gyula 1916-ban
lemond lelkészi állásáról, majd hamarosan a metodistákhoz csatlakozik. Utána ifj. Strá-
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ner Vilmos (1916–1947) és Havasi Dezsõ (1947–1979) végzi a szolgálatot. 1980 óta Ka-
posszekcsõt is a dombóvári lelkész gondozza, illetve 1996 óta részese a hármas társulás-
nak.

Mind a két egyházközség életében jelentõs szerepet játszott a német nemzetiségûek ki-
telepítése, illetve felvidéki (elsõsorban Felsõszelibõl) magyarok betelepítése a második
világháborút követõen. Ma elmondhatjuk, hogy a gyülekezeteket elsõsorban ez a két tra-
díció (helyi német és felvidéki magyar) határozza meg.

Dombóvár
A legfiatalabb gyülekezet. 1902-ben „Egyesült protestáns fiókegyház” alakul, mely Csi-
kóstõttõshöz tartozott. Kaposszekcsõ önállósodása után oda kerül, 1916-ban pedig
önálló evangélikus missziói egyházzá alakul. Ekkortól saját anyakönyvet vezetnek.
Missziói és helyettes lelkészek sora [Horváth Lajos (1916), Godina István (1916–1917),
1917 és 1921 között Novák Rezsõ, Gaál József és Horváth Sándor, majd újra Gaál József
(1921–1923), Hoffman Ernõ (1923–1927)] váltja egymást ebben az idõszakban. 1927-ben
kerül ide helyettes lelkésznek Berger (1932-tõl Cséry) Lajos. Nem sokkal ezután, 1929-ben
kezdetét veszi a nagy álom megvalósulása, a templomépítés. 1930-ban szentelik fel a
dombóvári evangélikus templomot, 1931-ben önállósul a gyülekezet, és ugyanekkor
megválasztják elsõ lelkészüknek Berger (Cséry) Lajost, aki 1972-ig szolgál. Utóda Vértesy
Rudolf, aki 1996-ig lelkésze a gyülekezetnek. Dombóvár vegyes lakosságú, elsõsorban a
vasút miatt idetelepült családok határozzák meg az arculatát. Ugyanez vonatkozik a
gyülekezetre is: a régi, dombóvári magyar családoktól kezdve, a környékrõl betelepült
német anyanyelvû családokon keresztül, egészen a felvidékrõl idetelepített, és itt hazát
találó magyarokig megtalálható mindenféle tradíció. Igazi „falusias-városi” gyülekezet.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

1996-tól Aradi András a társegyházakká váló gyülekezetek lelkésze. Érezhetõ az elõdök
(gyülekezetek vezetõségei, lelkészek) áldozatos munkája, öröksége, ugyanakkor nagy
teher a nagy körzet (Nagykónyitól Magyarszékig; Dúzstól Batéig), az épületek karbantar-
tása, az igencsak szétszóródott családok felkutatása, felkeresése. Ebbe beletartozik pél-
dául, hogy a körzetben két templomot kellett elbontani, vagy hogy egészen eldugott fal-
vakból bukkannak fel eddig számon nem tartott evangélikusok.

A 90-es években indult meg az egyházak kárpótlásának folyamata. Ez az a pont – töb-
bek között –, ahol hálát adhatunk az Istennek, amikor elõdeink keze munkája valamilyen
formában maradandóvá válik. Hét egykori iskola kárpótlása nyomán jelenleg lehetõvé
vált, hogy:

– a volt szabadi iskola kárpótlásából Dombóváron gyülekezeti házat építettünk;
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– az egyik volt csikóstõttõsi iskola kárpótlásából szolgálati lakást alakítunk ki, illetve
szintén gyülekezeti terem épül;

– a szekcsõi volt iskola kárpótlásából pedig a helyi önkormányzattal együttmûködve
idõseket gondozó központot szeretnénk kialakítani,

– a volt tékesi iskola kárpótlása még folyamatban van.
Három egykori iskola (Ág, Gerényes, Csikóstõttõs) kárpótlását járadék formájában

kapjuk. Ezen összeget – az érintett gyülekezetek jóváhagyásával – arra fordítjuk, hogy az
egyházközségben még egy lelkész szolgálhasson, és így olyan helyekre is rendszeresen
eljussunk, ahova az egykor önálló gyülekezetek lelkészei eljutottak. Így került 2001 au-
gusztusától segédlelkész az egyházközségbe. Célunk, hogy második lelkészi állást is ki-
alakíthassunk újra.

Presbitériumainkban 2000-tõl igyekszünk megvalósítani a hatékonyabb munkameg-
osztást. Különbözõ csoportokban (gondnoki, gazdasági, missziói, diakóniai) tevékeny-
kednek presbitereink. Természetesen jelenleg még gyerekcipõben járunk ezen a téren, de
reméljük, egymást türelmesen elfogadva egyszerûbbé, gyorsabbá tehetjük a feladatok
megoldását, és egymás között jobban megoszlik a döntések és munkák terhe is.

A gyülekezet fiataljai jelentik számunkra a lelkészi munka súlypontját. Igaz az, hogy
ez a feladat a gyülekezet jövõjének építése. Sajnos még sok tennivaló van ezen a területen
is. A nehézséget sokszor a területi szétszórtság jelenti a fiatalok számára (egy kis faluban
2-3 fiatal).

Másik súlyponti része a lelkészi feladatnak a középgeneráció megszólítása. Jelenleg
havonta tartunk Dombóváron 1-1 alkalmat kifejezetten a számukra. Õket leginkább gyer-
mekeiken keresztül tudjuk bekapcsolni a gyülekezet vérkeringésébe.

Gyülekezetünkben rendszeressé szeretnénk tenni a bibliaórák mellett a szeretetven-
dégségek sorozatát is. Dombóváron tavaly óta már havi gyakorisággal mûködik, a másik
két gyülekezetben idén szeretnénk beindítani. Fontos, hogy a közösség tagjai Isten igéjé-
nek hallgatása mellett maguk is megszólalhassanak, beszélgethessenek, hiszen így is-
merhetik meg egymást is. Ugyanezt a célt szolgálják rendszeres gyülekezeti kirándulása-
ink is.

Végül utolsó, de semmivel sem jelentéktelenebb feladat a gyülekezet idõseinek gondo-
zása. És itt nem csupán a lelkigondozásra kell gondolnunk, hanem szeretnénk gyüleke-
zetünkben valamilyen módon-szinten megoldani a fizikai segítségnyújtást is. Vagyis
szeretnénk a körzetben egy szeretetotthon elindítását. Többféle kísérlet volt erre idáig is,
mely nem sikerült, de nem adjuk fel. Most Kaposszekcsõn az önkormányzattal folynak a
tárgyalások ilyen jellegû intézmény beindításán.

Sokrétû és szerteágazó feladatok jelentkeznek gyülekezeteinkben, közösségeinkben,
melyeknek egytõl egyig a személyes kapcsolat az alapja. Emberek élnek itt, emberi sor-
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sokkal, gondokkal, terhekkel. Soha nem gondoltuk, hogy a feladatok megoldásából ki-
hagyható ennek a figyelembevétele. Ha nem gondolnánk erre, lassan személytelenné,
arctalanná válna minden gyülekezeti ügy. De mögöttük emberek vannak. És ez így van
jól. És pontosan ehhez szól, nyúl hozzá maga az Isten Lelkével, szeretetével, kegyelmével.
Igéjén keresztül és egymáson keresztül. Így kérjük és várjuk Isten megelevenítõ Szentlel-
két gyülekezetünk életébe alkalomról alkalomra.

Aradi András
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 1/A. Tel.: (74) 465 826
Istentiszteleti hely: Dombóvár, Bezerédj u. 2/D.

Kaposszekcsõ, Táncsics u. 29.
Csikóstõttõs, Szabadság u. 42.
Tékes, Petõfi u. 12.
Szabadi, Kossuth u. (az önkormányzat helyisége)
Tarrós, Ady u. (az önkormányzat helyisége)

Lelkész: Aradi András
Erdélyi Csaba segédlelkész

Felügyelõ: dr. Szollár Zoltán
Lélekszám: 1237/800/498

Társegyházak: Dombóvár (565/300/176), felügyelõ: dr. Szollár Zoltán
Kaposszekcsõ (220/198/157), felügyelõ: Lötz Konrád
Csikóstõttõs (164/135/104), felügyelõ: Kanselmann Jakab

Leányegyházak: Szabadi (16/25/16), gondnok: Schleier Péter
Tarrós (14/22/14), gondnok: Hopp Jakabné
Tékes (24/38/19), gondnok: Bertáné Reisinger Erika

Szórvány: Ág (2/-/-), Attala (9/-/-), Baranyajenõ (5/-/-), Csibrák (2/-/-),
Csoma (1/-/-), Dalmand (12/-/-), Döbrököz (16/6 /1),
Dúzs (1/-/-), Felsõegerszeg (1/-/-), Gerényes (10/-/-),
Gyulaj (7/-/-), Jágónak (1/-/-), Kapospula (20/15/2),
Kercseliget (6/-/-), Kisvaszar (4/-/-), Kocsola (3/-/-),
Kurd (17/7/4), Lápafõ (4/-/-), Mezõd (1/-/-), Nagyberki (24/-/-),
Nak (5/-/-), Sásd (35/34/2), Szakcs (2/-/-), Varga (1/-/-),
Várong (8/-/-).Vásárosdombó (34/20/3), Vázsnok (3/-/-)

Hozzá tartozik még: Palé
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3. Egyházaskozári Evangélikus Egyházközség
Jelenleg a gyülekezethez tartozó községek a következõk: Egyházaskozár mint anyagyüle-
kezet, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás, Tófû mint leánygyülekezetek, Hegyhátmaróc,
Szászvár, Szalatnak és Alsómocsolád mint szórványgyülekezetek. Mágocs és Hegyhátma-
róc kivételével – ahol az evangélikusságot nagyobb részben a Felvidékrõl (Felsõszelibõl
és Nemeskajalról) idetelepített emberek alkotják – minden gyülekezetben német ajkú elõ-
dök voltak a gyülekezet alapítói. Bikal és Tófû régen is Egyházaskozár filiája volt,
Mekényes a nagyhajmási leányegyházzal önálló egyházközséget alkotott, a felvidéki
evangélikusok betelepítése után egy idõre Mágocs is önállósodott missziói központként.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

Egyházaskozár és filiái
Közvetlenül Németországból telepítettek németeket Tófûre, már 1720 körül. Ezután ha-
marosan Mekényesre érkeztek evangélikusok, majd 1756-tól jelennek meg a Tolnából
idetelepülõ Hessen tartományból érkezett németek Ráczkozárra. Anyakönyvezésük 1783-
ig a bikali plébánián, illetve a kismányoki evangélikus gyülekezetben történt. Azóta sa-
ját anyakönyvet vezetnek. Három hullámban érkeztek a telepesek Ráczkozárra, és a falu
annyira megerõsödött, hogy 1778-ban már vásártartási jogot és ezzel együtt mezõvárosi
rangot is kapott. II. József türelmi rendelete után lehetõség nyílt arra, hogy a több mint 645
lutheránus fõt számláló község saját templomot építsen. 1783. szeptember 20-án volt az
alapkõletétel, és szeptember 21-én a megválasztott, volt kõvágóõrsi lelkész, Murmann
Mihály beiktatása.

Ráczkozár mint anyagyülekezet látta el ezután a hozzácsatolt filiákat: Tófût, Bikalt,
Nagyágot, Gerényest. Csikóstõttõst, Tarróst és Kaposszekcsõt.

Az anyagyülekezet temploma 1785-ben, a torony 1786-ban készült el. Felszentelése
1787. június 24-én volt.

1788. augusztus 13-tól három hónapig Ulrich János Tódor Immánuel Gottfried látta el
a lelkészi teendõket, õt követte Bene József volt apáti lelkész (1788–1807). Az õ idejében
nyerte el végsõ formáját a templom, 1800-ban a negyedeket és egész órákat is elütõ óra ke-
rült a toronyba. Sajnos nem sokáig tartott ez a jó állapot. 1800. szeptember 9-én tûzvész
pusztított a faluban, amelynek következtében mind az evangélikus, mind a rác (szerb or-
todox) templom, valamint 79 porta, minden középület, istállók és pajták a tûz martalékai
lettek. Keserves körülmények között fogtak hozzá az iskola, a paplak, majd a templom új-
jáépítéséhez. Megható látni a korabeli iratokból, hogy a testvéri segítségnyújtás milyen
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jól mûködött már abban a korban is. Segítség jött Szárazdról, Kétyrõl, Varsádról, Felsõná-
náról, Sárszentlõrincrõl, Veszprémbõl, Várpalotáról, Bakonycsernyérõl, Tésrõl, Ecseny-
bõl és a környékrõl, Mekényesrõl és a dombóvári uradalomtól. Sajnos Bene József lelkész
már nem érhette meg a templom felújítását, mert 1807. március 6-án hirtelen elhunyt. Fe-
leségét és õt temette a gyülekezet a templomba az oltár jobb, illetve bal oldalára. Õk voltak
azok, akik a nehéz sorsú gyülekezeti tagokat vigasztalták, pásztorolták, a gyülekezet épí-
tésében nagy szorgalommal részt vettek.

Bene József 1788. augusztus 22-tõl 1807. március 6-ig volt a gyülekezet lelkésze. Õt kö-
vette Turchányi György, aki 1807-tõl 1812-ig látta el a lelkészi szolgálatot. Utóda Hatos
István, aki 52 éven keresztül állt a gyülekezet élén (1812–1864).

1814 pünkösdjére készült el a Marschall József által épített 16 regiszteres orgona, ame-
lyet mind a mai napig használunk. A templom teljes felújítása nagy nehézségek árán,
1819 pünkösdjére készült el. Azóta minden év szeptember 9-én Bußtag-ot, bûnbánati na-
pot tartunk, gyónással, úrvacsoraosztással.

Bikalon 1869-ben épült fel a gyülekezet ma is álló temploma. Ennek elkészítése is óriási
terheket rótt a gyülekezetre. Bikalon szeptember 27-én tartjuk a bûnbánati napot, amikor
a hívek többsége talpig feketében veszi az úrvacsorát.

Tófûn a templom ebben az idõben lent, a réten volt, és a többszöri esõzések, áradások
megrongálták az épületet. 1900. június 18-tól november 1-ig felépült a jelenleg is haszná-
latos kis templom.

Az anyakönyvezés elõször latinul, majd németül folyt, a magyar nyelvû bejegyzések
az 1830-as évektõl kezdõdnek. Egészen az 1880-as esztendõkig szerepelnek az elején fel-
sorolt filiák az anyakönyvekben. Ezután Ráczkozárhoz már csak Bikal és Tófû tartozott.
Kántortanítók és iskolák mûködtek minden településen.

Hatos Istvánt utolsó éveiben Torkos Illés káplán segítette, majd 1864-ben bekövetke-
zett halála után Knarr Sámuel, mekényesi lelkész látta el itt is a teendõket 1865-ig.
Guggenberger János 1865. márciustól 1901. május 8-ig, haláláig (61 éves) volt a gyülekezet
lelkésze. Õt választották meg az egyházmegye consenior lelkészévé, aki iskolalátogatási
kötelezettségeit nagyon komolyan vette.

Ráczkozárnak két evangélikus iskolája volt (alsó és felsõ tagozat, valamint tanítói la-
kások). A templom melletti 1865-ben lett újjáépítve, az új iskola 1909-ben épült fel.

A templom tornyában mûködõ toronyóra szerkezete 1872 óta napjainkig jelzi az idõ
múlását. Egyházaskozár legmagasabb lélekszámát 1890-re érte el, amikor is 1395 fõ né-
metnek, 47 magyarnak, 4 szerbnek és 1 egyébnek vallotta magát. A századfordulón sokan
kivándoroltak Amerikába, Argentínába.

Guggenberger János halála után a község szülötte, Wagner Ádám lett a gyülekezet lel-
késze (1901–1931). Az õ idejében (1904) épült fel az új parókia: 5 tágas szobával, magas
ablakokkal, verandával, széles folyosókkal.

1902-ben kezdõdött el a baptisták különválása (60–70 fõ is áttért hozzájuk).
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Az elsõ világháború vesztesége 63 fõ volt, a másodiké 58 (ezekben a számadatokban
benne vannak az Oroszországban elhunyt kényszermunkások is).

1931-tõl elõbb helyettes, majd 1932-tõl mint megválasztott lelkész volt itt Fuchs (ké-
sõbb Földes) János, egészen 1950 karácsonyán bekövetkezett haláláig. Az õ idejében
(1936) kellett renoválni a templomot, teljesen felújítani a tetõszerkezetet, kívül-belül va-
kolni a falakat és a bádogos munkákat is el kellett végeztetni. Nagyon sokan segédkeztek
ezen a renováláson, mindenki szívügyének tekintette a templom helyrehozatalát. 1936
májusától októberig az istentiszteleteket a kertben tartották, sátorponyvák alatt. A
tornyon lévõ kereszt háromszor volt már cserélve: 1869-ben, 1936-ban és 1994-ben.

A gyülekezet német anyanyelvû volt, minden istentisztelet, bibliaóra, áhítat németül
zajlott egészen addig, amíg többségbe nem kerültek azok, akik a magyar nyelv használa-
tát szorgalmazták.

A háború nagyon súlyos veszteségeket okozott a gyülekezetnek. 1944 karácsonyán
pontosan hetven személyt hurcoltak el a Szovjetunióba kényszermunkára, és két részlet-
ben telepítették ki a németeket Egyházaskozárról: 1947. augusztus 20-án és 1948. május
25-én, összesen 791 fõt. Az itthon maradottak száma 322 volt.

Tófûn és Bikalon is nagy volt a 2. világháború és a kitelepítés miatti veszteség. Mindkét
településen a kántortanítók látták el a gyülekezet gondozását, a lelkész csak nagy ünnepe-
ken járt át ezekbe a falvakba. A konfirmandus korú gyerekek gyalog jártak át Egyházas-
kozárra konfirmációi oktatásra.

A megfogyatkozott gyülekezet lelkipásztora Tihanyi János lett (1951–1970. október).
Nem engedte leveretni a templom fõbejárat feletti díszítését és a német nyelvû feliratot,
hanem bedeszkáztatta azt, így 1967-ben egy újabb renoválás alkalmával elõkerült a két-
fejû sas, és a II. József érdemeit dicsérõ felirat (a templom mindhárom bejáratánál megem-
lékeznek róla németül és latinul).

Tihanyi János után Lotz Tibor volt a gyülekezet lelkésze (1970. november–1981. má-
jus). Húsz évvel ezelõtt, 1981 szeptemberében kezdte el szolgálatát a gyülekezet elsõ nõi
lelkésze, Koskai Erzsébet.

Mekényes és Nagyhajmás
A mekényesi gyülekezet 1735 körül keletkezett, elsõ lelkésze Borbély (Tonsoris) Ferenc,
aki 1743-ig szolgált itt. Ezután majd negyven évig nem volt evangélikus lelkésze. 1783-
ban került ide Novák Jakab János, aki egy idõben esperes is volt. 1783-tól maradtak fenn
az anyakönyvek, elõtte a bikali vagy lengyeli plébánián anyakönyvezték az evangéliku-
sokat is. Novák 1832-ig szolgált itt. Utódai: Knarr Sámuel (1832–1884), Becht Henrik
(1885–1900), Haffner Vilmos (1901–1916), Büki Jenõ (1916–1952). Õ volt az utolsó hely-
ben lakó parókus. Ezután 1952 és 1960 között Vancsó József mágocsi lelkész gondozza,
majd 1960 és 1970 között Büki Jenõ megbízott lelkészként látja el a szolgálatot. 1970 és
1980 között Szentgyörgyi Ferenc mucsfai lelkész, 1980 és 1986 között Krähling Dániel
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bonyhádi lelkész, 1986 és 1989 között az akkor Mázán lakó Brebovszkyné Pintér Márta se-
gédlelkész helyettesít itt. 1989 óta tartozik Egyházaskozárhoz, így Baranya megye északi
csücske teljesen hozzánk tartozik.

Nagyhajmás, mely Mekényes filiája volt, eredetileg szintén német nyelvû gyülekezet.
Az 1960-as évek óta tartozik Egyházaskozárhoz.

Mágocs és Hegyhátmaróc
A kitelepítések ellensúlyozására betelepítések is zajlottak: Romániából csángó magya-
rok, a Felvidékrõl is római katolikus vallásúak kerültek Egyházaskozárra. Az összeháza-
sodás egy jó darabig tiltott, teljesen elképzelhetetlen volt a két felekezet között.

Mágocsra 1948-ban telepítették be a felvidéki evangélikusokat, javarészt Felsõszelibõl
és annak filiájából, Kajalról. Ekkor Kapi Béla püspök Endreffy Jánost küldte ki, aki 1918 és
1939 között húsz évig Felsõszeli lelkésze volt. 1948 óta önálló anyakönyvet is vezetnek.
Az egykori hívek újra lelkészüknek választották, s 1950-ben beiktatták. 1952-tõl Vancsó
József lett a lelkész. 1960-tól a gyülekezet Egyházaskozárhoz tartozik. Mágocs 50 éves tör-
ténelmét feldolgozva érdekes megállapításra jutottam: az elsõ tíz évben megkeresztelték
és megeskették az ötvenéves idõtartam alatt született és házasodott emberek 50%-át! Az-
óta folyamatos csökkenés tapasztalható a lélekszámban.

Hegyhátmarócon is felvidéki evangélikusok telepedtek meg az egyébként német anya-
nyelvû katolikus faluban.

Szomorú látni az elnéptelenedõ falvakat, a megüresedõ házakat és fogyó gyülekezete-
ket. Templomaink szinte kivétel nélkül mind úgy épültek, hogy a falu egyetlen templo-
mai voltak, ma pedig általában kevesen koptatják a padjaikat.

A GYÜLEKEZET JELENE

Húsz évvel ezelõtt egy rendezett, létszámában átlátható, a szolgálatokat megbecsülõ, ko-
moly igehallgató gyülekezetet vettem át elõdömtõl. Minden vasárnap 4-5 istentisztelet
volt két nyelven, bibliaórák és reggeli áhítatok német nyelven, a hétköznapra esõ ünnepek
szintén német nyelven. Igyekeztem rövid idõ alatt megismerni a gyülekezetet, sokat láto-
gattam. Mindenütt szívesen fogadtak és fogadnak ma is, örülnek a lelkész látogatásának.

A tradíciókhoz ragaszkodó gyülekezetrõl van szó, nagyon nehéz változtatásokat be-
vezetni. Az egyik ilyen változtatás volt, hogy az úrvacsora után nem kell az oltár háta mö-
gött elmenni és egy külön perselybe külön adományt dobni. Tudom, hogy ez még sok he-
lyen problémát okoz.

Nehéz volt az új énekeskönyv bevezetése is (1982-ben), de a régi, kedves énekekkel
kezdtük, amelyek viszont nem voltak benn az elõzõ könyvben. Örülök annak is, hogy szí-
vesen énekel a gyülekezet, és használják az énekeskönyv imádságos részét is.

Eleinte lehetett számítani a hívek társadalmi munkájára. Amit meg tudtunk oldani sa-
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ját erõbõl, azt mindet közösen végeztük el (kertrendezés, vakolatleverés, állványok felál-
lítása, a temetõben a fû lekaszálása, facsemeték ültetése, rendezvényeken fõzés, a vendé-
gek teljes ellátása). Ma már sajnos kevés az aktív munkaerõ, és egyre több mindenre azt
mondják, hogy inkább kifizetjük, csak ne nekünk kelljen elvégezni. Sajnos a fiatalabbak
is így gondolkodnak, mert egyikük sem akar „egyedül” maradni a munkában. Hála Isten-
nek azért még eddig mindig sikerült találni embereket a fontosabb munkákhoz, és amit
szakembereknek kell elvégezni, ahhoz is találunk megfelelõ munkaerõt.

Gyülekezetünk területén összesen 5 templom, 1 imaház, 2 parókia és 2 tulajdonunk-
ban levõ ház van. Templomaink – az építés évével – a következõk: Mekényes (1783), Egy-
házaskozár (1786), Bikal (1869), Tófû (1900) és Nagyhajmás (1928).

Mágocson van egy imaházunk, ahol kb. 50–60 fõ fér el. Szászváron az iskolában tart-
juk istentiszteleteinket, Hegyhátmarócon pedig egy családnál. Szalatnakon, Alsómocso-
ládon és Szárászon gyakorlatilag csak 1-1 család (ill. személy) evangélikus, így õket ott-
honukban szoktam idõnként meglátogatni.

A jelenlegi istentiszteleti rend
Egyházaskozáron minden vasárnap és ünnepnap van istentisztelet, most már csak napi
egy alkalommal (kivétel nagypéntek). Átlagos létszám: 30–35 fõ. A német nyelvû, délutá-
ni istentiszteletek látogatottsága olyan alacsony volt (3 fõ), hogy azokat elhagytuk, de
idõnként még van német istentisztelet is. Úrvacsoraosztás a hónap elsõ vasárnapján és
nagy ünnepeken van. Átlagosan 20–25 fõ, nagy ünnepen 60–70 fõ.

Bikalon a hónap 1. és 3. vasárnapján, nagy ünnepek 2. napján tartunk istentiszteletet.
Átlagos létszám: 15–20 fõ. Úrvacsoraosztás csak a nagy ünnepeken, bûnbánati napon és
konfirmáció alkalmából van. Létszám: 25–35 fõ.

Mágocson a hónap 1. és 3. vasárnapján, nagy ünnep 1. napján, újévkor és nagypénteken
tartunk istentiszteletet. Átlagos létszám: 10–15 fõ. Úrvacsoraosztás nagy ünnepen és
nagypénteken van, létszám: 15–20 fõ.

Nagyhajmáson a hónap 2. és 4. vasárnapján van istentisztelet, nagy ünnep 2. napján,
átlagosan 8 fõ részvételével, úrvacsoraosztáskor (nagy ünnepen) 16 fõ részvételével.

Mekényesen a hónap 2. és 4. vasárnapján, nagy ünnep 1. napján van istentisztelet, átla-
gosan 4–6 fõ részvételével, úrvacsoraosztáskor (nagy ünnepen) 15–20 fõ részvételével.

Tófûn minden hónap 3. vasárnapján van istentisztelet, és a nagy ünnepek 1. napján.
Átlagos létszám: 4–6, nagy ünnepen (úrvacsora) lehet 40 fõ is.

Hegyhátmarócon minden hónap 3. vasárnapján van istentisztelet, átlagosan 8 fõ rész-
vételével.

Szászváron mostanában csak a 3 nagy ünnepen jönnek el istentiszteletre, úrvacsoravé-
telre öten, hatan.
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Bibliaórák
A téli idõszakban tartunk Egyházaskozáron heti egy bibliaórát német nyelven, amelyen
egy-egy bibliai könyv magyarázata, illetve a keresztyén élet kérdései kerülnek elõ.

Ugyancsak télen, heti egy alkalommal van bibliaóra Mágocson is, és régebben volt Bi-
kalon is, de sajnos már nincs rá igény.

Egyházaskozáron heti egy óra énekkari próba is van, 8 tagú kis nõi karunk számára. Ün-
nepi alkalmakkor, temetéseken, néha más gyülekezet ünnepi alkalmain (találkozók,
arany konfirmáció, iskolai találkozók) szoktunk énekelni.

Egyházaskozáron ádvent és böjt idején reggeli áhítatokat tartunk német nyelven.

Különleges alkalmak
Sok szép ünnepséget tartottunk az elmúlt húsz évben. Egyházaskozáron és Nagyhajmáson
már három alkalommal volt arany konfirmáció.

Bikalon minden 2. évben van Bikal Találkozó. Mekényesen is több alkalommal ren-
deztünk már találkozókat. Ezek az események mindig azt jelentik, hogy a kitelepítettek
ilyenkor hazajönnek, és együtt ünnepelünk a templomban is.

200 éves jubileumi ünnepség volt 1986-ban Egyházaskozáron és 100 éves 2000-ben
Tófûn. Emlékmûavatások voltak Nagyhajmáson, Mekényesen, Egyházaskozáron, Bi-
kalon és Tófûn. Igyekszünk alkalmakat találni arra, hogy a kitelepített németek idõnként
hazajöjjenek, és ez megmozgatja egy kicsit az itteni gyülekezetet is.

Fúvószenekarok koncertjében már többször gyönyörködhettünk Egyházaskozáron és
Nagyhajmáson. Karácsonyi koncertet rendeztünk több alkalommal Nagyhajmáson, or-
gonakoncertet Egyházaskozáron.

Gyermekmunka
Jelenleg négy iskolában folyik hitoktatás, összesen 8 csoport részére, heti nyolc órában,
összesen 40–50 gyermek számára. Minden csoportban össze kell vonnunk a gyermeke-
ket, mert egy-egy osztályban nagyon kevés az evangélikus. Az iskolai hitoktatásnak az az
elõnye, hogy egy helyen el lehet érni 3-4 falu gyermekeit is, és olyan gyerekek is bejönnek
az órákra, akik csak „érdeklõdõk”. Konfirmációi oktatáson eddig minden gyermek részt
vett, aki elõtte hitoktatásra is járt. (Csaknem 100%-os az arány.) Konfirmáció után
azonban nagyon kis létszámban maradnak meg a gyülekezet aktív tagjaiként.

Statisztika
1981–2001-ig (július) terjedõ idõszakban megkereszteltünk 186 gyermeket, illetve fiatalt.
(Sokan közülük nem a gyülekezet területén laknak.)

Konfirmált 153 fõ ez idõ alatt, házasságkötésükre Isten áldását kérték 144-en (72 pár), (akik
közül összesen 4 pár vált el eddig.)

Sajnos a temetések száma a legnagyobb: összesen 263.
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Renoválások
Az elmúlt húsz évben minden templomot renováltunk.
Egyházaskozáron 1985–86-ban teljes külsõ-belsõ tatarozás, festés. A tornyot többször is ja-
vították, átfestették, de már nagyon rossz a bádog, több helyen is beázik. A torony faszer-
kezete el van korhadva, ezt ki kellene cserélni, a bádogot is jó lenne rézre kicserélni. Sajnos
erre nem volt még meg az anyagi keret, több millió forintba kerülne, amihez majd segítséget
szeretnénk kérni.

Bikalon belsõ festés volt, és kicseréltük az ablakokat. Sajnos a templom külsõ tatarozására
még nincs keretünk, ide is szeretnénk segítséget kérni.

Nagyhajmáson elvégeztük a külsõ-belsõ tatarozást, festést.
Mekényesen kb. 1983-ban lehetett tatarozás, de elég rossz állapotban van a templom.

Arra számítunk, hogy a kárpótlási pénzbõl tudunk majd valamit kezdeni, ha megkapjuk.
Tófûn belsõ festés, ablakcsere, tetõátrakás zajlott a 90-es évek elején, és 1999-ben a külsõ

tatarozás is megtörtént.
Rendbe hozattuk az egyházaskozári, a bikali és a nagyhajmási orgonát. Szükség len-

ne még a tófûi és mekényesi orgona rendbehozatalára is, reméljük, hogy ez a jövõben sike-
rülni fog.

Egyéb épületek
Mágocson folyamatosan szépítjük gyülekezeti termünket, bevezettettük a gázt. Bikalon a
kárpótlás során visszakaptuk a régi iskola épületét, oda is be van vezetve a gáz.
Mekényesen a régi parókia nagyon vizes. Ott is történt már többszöri festés, ablakcsere, kõ-
lapok letétele, székvásárlás, de nagyon ráférne arra az épületre egy alapos renoválás.
Egyházaskozáron a parókián folyamatosan történik javítás, karbantartás. Elõttünk álló
munkák még: újabb tetõátrakás, fürdõszoba-korszerûsítés, festés, mázolás, a melléképü-
let tatarozása, a folyosó stabilizálása (kifelé dõl) és az elkorhadt ablakok cseréje.

Isten segítségében bízva, egyházunk támogatását is kérve készülünk a jövõre.

A JÖVÕRE VONATKOZÓ TERVEINK

Épületeink tatarozása mindenütt nagyon fontos feladat, és amennyire lehetõségünk lesz
rá, mindenütt megtesszük a szükséges lépéseket. Biztos, hogy külsõ segítségre lesz szük-
ségünk Egyházaskozáron a torony újjáépítésekor, és Bikalon a templom külsõ tatarozá-
sánál. Kb. 5–5 millió Ft-ra mindkét helyen szükségünk lesz, a saját tõke felett.

A gyülekezet építése szintén rendkívül fontos feladat. Szeretnék többet látogatni, az
ifjúságot is aktivizálni, a középkorúakat és idõseket is hûségesen pásztorolni.

Gondjaink a következõk: nagyon kevés a gyerek, a fiatalok elmennek innen lakni, alig
van munkalehetõség számukra. Kevés a házasodni szándékozó fiatal.

Lehetõségeink: egyre több olyan gyerek vagy fiatal jelentkezik, aki meg sincs keresztelve,
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nem tartja vonzónak szülei vallását, és keres valami emberibb egyházat. Több olyan ke-
resztelés és esküvõ zajlott már nálunk, ahol ezt a légkört találták meg az emberek. Termé-
szetesen van olyan is, hogy csak a külsõ feltételek (pl. a nagyon impozáns bikali kastély)
vonzzák ide az ország különbözõ helyeirõl érkezett vendégeket, és õk is eljutnak hoz-
zánk. A statisztikánkat javítják, de nem épülnek be a gyülekezet életébe.

Több alkalommal tartottunk már úgy istentiszteleteket, ünnepi alkalmakat, amikor
busszal utaztattuk az embereket, így egymással is találkozhatnak, beszélgethetnek. Jó
átélni egy-egy 4–6 fõnyi templomi gyülekezetnek, hogy azért együtt vagyunk több mint
százan is!

Hivatalosan nincs testvérgyülekezeti kapcsolatunk senkivel sem, de gyakorlatilag
több német és finn vendég, gyülekezeti tag és lelkész járt már nálunk, és az alkalomtól füg-
gõen ezeknek a találkozásoknak gyülekezeti hátteret is biztosítottunk.

Remélem, hogy Isten ad erõt a szolgálat végzéséhez, ad továbbra is igehallgató és
imádkozó gyülekezetet, és különbözõ alkalmakat, ahol örülhetünk egymásnak, öröm-
mel énekelhetünk Isten dicsõségére.

Koskai Erzsébet
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7347 Egyházaskozár, Rákóczi u. 1. Tel.: (72) 459 092
Istentiszteleti hely: Egyházaskozár, Fõ tér.

Bikal, Szabadság u. 10.
Hegyhátmaróc, Hunyadi u. 54.
Mágocs, Dózsa Gy. u. 70.
Mekényes, Fõ u. 35.
Nagyhajmás Fõ u. 36.
Szászvár, Kun B. u. 25. (általános iskola)
Tófõ, Kossuth u. 58.

Lelkész: Koskai Erzsébet
Felügyelõ: ifj. Leipold János
Lélekszám: 661/588/353

Anyaegyház: Egyházaskozár (147/184/126), gondnokok: Gärtner György és
Himber Lajos

Leányegyházak: Bikal (132/118/85), gondnok: Hild Gáspár
Mágocs (116/84/49), gondnok: Marx Józsefné
Mekényes (54/51/27), gondnok: Kehl Jánosné
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Nagyhajmás (36/38/29), gondnok: Melli Jakabné
Tófõ (33/38/12), gondnok: Sándor Ferencné

Szórvány: Alsómocsolád (3/3/1), Hegyhátmaróc (26/26/16),
Kárász (12/8/0), Köblény (1/1/-), Lengyel (7/-/-),
Magyaregregy (5/-/-), Szalatnak (1/2/1), Szárász (1/3/0),
Szászvár (84/32/7), Vékény (3/-/-)

4. Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség
A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

Gyönk – németül Jink – Tolna megye legnagyobb kiterjedésû tájrészén, a Hegyháton talál-
ható. A kedvezõ földrajzi fekvés és a természeti adottságok már a kezdetekkor lakhelyet
biztosítottak az ember számára. A bronzkorban már földvár állott ezen a területen, és a
rómaiak után a longobárdok és más germántörzsek is szálláshelyet találtak maguknak.
A település határában 1968–83 között folyó ásatások során több száz avar sírt tártak föl.
A 10–11. századból származó magyar sírok pedig azt bizonyítják, hogy honfoglaló ele-
ink már korán megtelepedtek e vadban és vízben bõvelkedõ vidéken.

Itt ezen a tájon végzi szolgálatát a Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség.
Tíz, valamikor többnyire önálló evangélikus gyülekezet alkotja egyházközségünket:
Murga, Hõgyész, Kalaznó, Varsád, Miszla, Udvari, Keszõhidegkút, Belecska, Szárazd,
Gyönk, ahol az 1948-as kitelepítés elõtt jelentõs számú német nemzetiségû evangélikus-
ság élt és 5 lelkészi állás volt. Anyaegyház volt Gyönk, Kalaznó, Keszõhidegkút, Szárazd
és Varsád. Miszla Gyönknek, Belecska Keszõhidegkútnak, Udvari pedig Varsádnak volt
a filiája. Ma ide tartozik Murga is, mely Kéty leányegyháza volt. Hõgyészen viszont csak
a második világháború után alakult gyülekezet.

A török hódoltság alatt elnéptelenedett vidéket az 1713-ban Veszprém megyébõl jövõ
8 magyar, illetve 1722-ben hozzájuk csatlakozó hesseni evangélikus telepesek népesítet-
ték be. A magyar és német kultúra egymás mellett élésének és egymás gazdagításának
szép példája volt vidékünk, ahol a kitartó, szorgalmas munka hamarosan gazdasági vi-
rágzást eredményezett. A kitelepítés után számában felére csökkent gyülekezetek pedig
ma már egyre jobban elöregedõ és munkalehetõség híján fiataljait elvesztõ
közösségekként sok esetben puszta létükért küzdenek. Egyházközségünk minden

1 Horváth Sámuel: A Gyönki Augustana Confession lévõ Szent Eklesiának rövid leábrázolása. Gyönki Gyül. Levél-
tár, 1783–87
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lehetõséget megragadva próbálja újabb és újabb formákat keresve krisztusi küldetését
betölteni.

Gyönk
A török hódoltság után elnéptelenedõ településre elõször 1713-ban érkeztek telepesek,
amirõl így ír a krónika: Ugyan az végre a felséges kamara Currenst (körlevelet) bocsátott ki, hogy
kinek tetszik ezen Gyönki erdõs kietlenségbe le jöhet és letelepedvén szabad Exerticiumja (szabad
vallásgyakorlati joga) lehet. Mely által is Tek. N. Veszprém Vármegyében Csoot és egyéb Helysé-
gekben lakozók annyira felindítattak, hogy az õ jószágaikat oda hagyván számosan ezen tájékra le
jöttenek. Nevezetesen az 1713. Esztendõben…1 Õk parókiát és oratóriumot is építettek. Elsõ
lelkészük Molnár (Molitoris) András (1713–1717), akit rövid ideig (szeniczei) Bárány
György (1717–1718), majd Dénes István (1718–1723) és Schwarzwalder Jeremiás (1723–
1725) követ. 1722 õszén hesseni német evangélikus bevándorlók is érkeztek, akik 1723-
ban oratóriumot és iskolát építettek. A faluban mind a református, mind az evangélikus
egyház önálló magyar és német gyülekezetre szakadt külön oratóriummal és parókiá-
val, valamint 1-1 prédikátorral. Ebben az idõben szolgált itt ismét Dénes István (1725–
1738), illetve Richard Rudolf (1730–1732), majd Walther Rudolf (1732–1739). Azóta
ismét egy lelkésze van a gyülekezetnek: Kelemen Márton (1740–1742), Balog Ádám
(1742–1744), Tonsoris (Borbély) Ferenc (1744–1754), Rotarides (Kerekes) Sámuel (1755–
1768), Németh Ádám (1769–1777), Palumbini Sámuel (1777–1783), Horváth Sámuel
(1783–1787), Braunmüller János Ferdinánd (1787–1790), Balog István (1790–1795),
Halasy Mihály (1795–1798), Hittig András (1798), Balázsovits Márton (1799–1804),
Knarr János (1804–1855), Ritter István (1855–1887), Holch Ottó (1887–1890, elõször
segéd-, majd helyettes lelkész), Illgen Antal (1890–1906), Mühl Sándor (1907–1939), Tóth
János (1940–1943 között helyettes lelkész), 1942-ben megválasztják ugyan
Spiegelschmidt Ferencet, de az egyházmegye formai okokból megsemmisíti a választást,
id. Krähling Dániel (1943–1944 között helyettes lelkész, 1944–1962 között parókus), Sas
Endre (1962–1973), Lackner Aladár (1974–1994), ifj. Cselovszky Ferenc (1994–1997),
Beke Mátyás 1997-tõl.

1744-tõl kezdve maradtak fenn az anyakönyvek.
1778-ban a magyar és német evangélikus gyülekezet közösen folyamodott templom-

építési engedélyért az uralkodóhoz. Az építkezés 1781-ben kezdõdött és 1785-ben szen-
telték föl. Késõbb engedélyt kaptak torony építésére is, de az anyagi nehézségek miatt
csak késve épült meg.

1833-ban új tornyot építettek a közös templomhoz, ami miatt a falak repedezni kezd-
tek. Ezért és a század folyamán lélekszámban megnövekvõ német gyülekezet miatt új
templom építését fontolgatták. 1896-ban Repmann Gyula aradi mûépítész tervei szerint
építették meg a mai neogótikus templomot, ami Dél-Dunántúl legnagyobb evangélikus
temploma. A gótikus szárnyas oltárokra emlékeztetõ szószékoltárt Fuhrmann Gyula
iglói mester készítette el 1897-ben. Az oltárkép festõje ismeretlen, témája Jézus a Getsemáné-
kertben. A Rieger orgonagyár által készített neogótikus orgona – 16 változatos és 2
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manuálos – 1897-ben készült. Eredetileg 3 harang volt, de ma már csak a nagy és közepes
harang van meg. A templom tetejének cseréje, illetve belsõ festése 11,6 millió Ft értékben
1999–2000 között készült el.

Minden vasárnap és ünnepnap tartunk istentiszteletet, 55–75 fõ részvételével. Szom-
batonként pedig német istentiszteletet is tartunk

2000-ben 230 fõ fizetett egyházfönntartói járulékot.

Miszla
A miszlai gyülekezet 1861-ben alakult meg Gyönk fiókegyházaként. A pici templom
1953-ban épült, ami 1999 folyamán lett rendbe rakva. Egy ember fizet egyházfönntartói
járulékot. Havonta egy alkalommal tartunk istentiszteletet, ahol 5–10 fõ között van a
résztvevõk száma, mivel a reformátusok közül is néhányan részt vesznek alkalmainkon.

Kalaznó
Az elpusztult középkori települést a 18. sz. elején felsõ-hesseni evangélikusokkal és ma-
gyar katolikusokkal népesítették be. A hely idõvel evangélikussá vált és magyar lakói el-
vándoroltak. Elõször Varsád filiája volt, 1724-tõl maradtak fenn keresztelési anyaköny-
vek, majd 1784-ben válik anyagyülekezetté. A templomot 1787–90 között építették. Lelké-
szei: Czobel Sámuel (1784–1813), Szalay Zsigmond (1813–1820), Druglányi Dávid
(1820–1844), Holndonner János Rudolf (1844–1880), Dunajcsik János (1881–1893), Mül-
ler Róbert (1894–1900), Péter Ádám (1901–1916), Schmidt János (1916–1921), Zulauf
Henrik (1922–1931), Purt Károly (1931–1959). Ezután egy idõre Kéttyel és Felsõnánával
társult, a kétyi lelkész, Andorka Sándor gondozza, majd azóta Gyönk. A falu, sajnos,
evangélikus szempontból teljesen elnéptelenedett. A templom belül szinte teljesen üres.
Külsejét az egykori kalaznóiak erõfeszítésének köszönhetõen tavaly fölújították.

Keszõhidegkút
A kihalt település 1720-tól népesült be hesseni evangélikusokkal. A gyülekezet elõször
Gyönk filiája volt, majd 1789-tõl lett anyaegyház. Azóta maradtak fenn az anyakönyvek.
A jelenlegi templom 1794–95 között épült. Lelkészei: Ulrich János Tódor Immánuel
(1789–1793), Bergmann Teofil Keresztély (1793–1807), Tatay Imre (1807–1825), Huber
András (1826–1832), Kirnbauer Mihály (1832–1863), Bauer Adolf (1863–1905), Perl Já-
nos (1906–1933), Sas (Schrauf) Endre (1934–1945), Heib István (1947–1959), Lackner
Aladár (1959–1974). Önállósága akkor szûnt meg, amikor Lackner Aladárt gyönki lel-
késznek választották.

A volt parókia épületét 40 fõs ifjúsági táborrá alakította át Lackner Aladár és felesége
áldozatos szervezõmunkával. A tábor – Találkozások Háza – közel 10 éve mûködik és az
ország minden részérõl, valamint külföldrõl is érkeznek ide csoportok. Gyülekezetünk
rendszeresen 3 tábort szervez nyaranta általános iskolai alsós és fölsõs korosztály szá-
mára, valamint középiskolások részére.

Kéthetente tartunk istentiszteletet, amin 5–15 fõ vesz részt. 2000-ben 20 fõ fizetett egy-
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házfönntartói járulékot.

Belecska
A gyülekezet kialakulásáról keveset tudunk. 1800-ban lett Keszõhidegkút filiája, és
1819-ben építettek iskolát, illetve tanítói lakást. Valószínûleg a környékbeli falvakból ér-
kezõ hesseni evangélikusok népesítették be. A kitelepítés után fölvidéki evangélikusok
érkeztek a faluba, akik bekapcsolódtak a gyülekezet életébe. A neogótikus templom 1906-
ban épült. Templomunk tornyát 1999-ben renováltattuk, jelenleg pedig a tetõ átrakása
tart.

Havonta három alkalommal tartunk istentiszteletet, 15–25 fõ részvételével. Ádvent-
ben és böjtben ökumenikus evangélizációs alkalmakat tartunk. Ecser Mónika budapesti
hittantanár is szolgál istentiszteleteken egy hónapban egyszer. 2000-ben 43 fõ fizetett
egyházfönntartói járulékot.

Szárazd
A kihalt pusztát 1737-ben telepítették be fõleg Tolna megye más falvaiból érkezõ hesseni
eredetû német evangélikusokkal. A mai templom 1787–88 között épült. 1789 óta ma-
radtak fenn az anyakönyvek. 1789 és 1847 között Keszõhidegkút lelkészei, Ulrich János
Tódor Immánuel (1789–1793) és Bergmann Teofil Keresztély (1793–1847) gondozzák.
1847-tõl van önálló lelkésze: Borbély Lajos (1847–1859), Réder Péter (1859–1860), Bor-
bély Lajos (1860–1883), Becht Henrik (1883–1884), Torda Lajos (1884–1907), Kirnbauer
Gyula (1907–1908), Dörmer Frigyes (1908–1912), Torda Lajos (1912–1923), Sparas Elek
(1923–1944), Stovicsek Gusztáv (1945–1953). Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. Mivel
Stovicseket 1953-ban Tamási választja meg lelkészének, attól kezdve onnan látja el a szol-
gálatot. Késõbb a gyönki lelkészek gondozzák.

A templom fõhomlokzatának és tornyának fölújítását 1987-ben, az oldalhomlokzat
fölújítását, illetve vízelvezetést 1999–2000 között végeztük el.

Kéthetente tartunk istentiszteletet, amin 15–25 fõ vesz részt. Ádventben és böjtben
ökumenikus evangélizációs alkalmakat tartunk, 2000-ben 50 fõ fizetett
egyházfönntartói járulékot.

Varsád
Az elpusztult falut 1718-ban német és magyar telepesek népesítették be. A magyar lako-
sok elköltöztek és német evangélikus telepesek érkeztek helyükre. 1718-ban már saját is-
kolájuk és templomuk állt, aminek a helyére 1786-ban emelték a jelenlegi mûemlék temp-
lomot. 1723 óta maradtak fenn az anyakönyvek. Lelkészei: Schwarzwalder Jeremiás
(1721–1722), Kolb Ádám (1722–1725), Reichard János Károly (1725–1731), Tieftrunk
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Konrád Lipót (1731–1733), Gaupp Jakab Frigyes (1733–1739), Kastenhofer János
Gusztáv (1740–1742), Weiss Mihály (1742–1749), Szeniczei Bárány István (1749–1775),
Tischler János (1775–1778), Szeniczei Bárány Pál (1778–1806), Horváth Pál (1807–1844),
Schneiker Jakab (1844–1866), Wagner Sámuel (1866–1909), Hanzmann Károly (1909–
1920), Dörmer Frigyes (1920–1949), Liska Endre (1949–1956). Azóta a gyönki lelkészek
gondozzák.

A valamikori 1200 fõs gyülekezet és esperesi székhely a kitelepítés és elvándorlások
miatt mára jelentõsen meggyengült. 2000-ben 60 fõ fizetett egyházfönntartói járulékot.

Havonta 2 alkalommal tartunk istentiszteletet, amiken 5–15 fõ vesz részt. Tavaly és
idén nagy anyagi áldozattal elkészült a templomtorony teljesen új toronysüvege, a tetõ
átrakása, illetve esõcsatornával való ellátása. A templom további szükséges felújítását
– dréncsövezés, talajvíz elvezetése, járdakészítés, falak kiszárítása – 2002-ben tervez-
zük folytatni. Az istentisztelettel párhuzamosan ún. Szõlõszem klubot tartunk, ahol
rendszeresen 10–15 általános iskolás korú fiatal vesz részt.

Udvari
A gyülekezet Varsád filiája volt. A klasszicista stílusú templom 1848-ban épült. Német
evangélikus településként a kitelepítés sajnos „megtizedelte” gyülekezetünket. A temp-
lom kritikus állapotban van és valószínûleg már nem lehet megmenteni. Jelenleg az or-
szágos egyház kezelésébe tartozik. Hosszú ideig nem voltak istentiszteletek és csak 1993
környékén indultak újra. Jelenleg havonta egy alkalommal tartunk istentiszteletet, amin
5–10 fõ a résztvevõk száma és 25 egyházfönntartó tagunk van.

Murga
A középkori falu a hódoltság alatt elpusztult. A 19. századi összeírásokból és dûlõnevek-
bõl kiderül, hogy az egyházas település a mai falutól délre feküdt. A falu földbirtokosai
elõször rácokat, majd 1745-ben túlnyomórészt a szomszédos Kalaznóról 30 hesseni ere-
detû német evangélikus családot telepítettek be. A türelmi rendelet után több mint 150 éven
keresztül Kéty filiája volt. Temploma az 1780-as évek második felétõl épült. A torony és a
fõhomlokzati bejárat utólag 1786, illetve 1788-ban épült meg. A templom berendezésé-
nek legértékesebb része a festett karzatmellvéd.

Jelenleg havonta 2 istentiszteletet tartunk a tamási kollégával felváltva. Az istentisz-
teleten részt vevõk száma 2 fõ és 10 fõnél nincs is több a kitelepített faluban. A templom sta-
tikai fölmérését idén szeretnénk elvégeztetni, és a közeljövõben folytatni azt az állagmeg-
õrzést, amit tavaly kezdtünk el.

Hõgyész
Eredendõen katolikus település, ahová a kitelepülés elõl menekültek a szomszédos
Kalaznóról, illetve Murgáról evangélikusok. Itt egy gyülekezeti házunk van, ahol
Murgához hasonlóan havonta 2 istentiszteletet tartunk a tamási kollégával fölváltva. Is-
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tentiszteleten részt vevõk száma 5–15 között van. 2000-ben 66 fõ fizetett egyházfönntartói
járulékot.

A SZOLGÁLAT MA

Jelenleg e gyülekezetekben végezzük szolgálatunkat. A vasárnapi istentiszteletek mel-
lett heti 13 órában tartok hittant Gyönkön, Hõgyészen, Szárazdon és Belecskán. Varsá-
don és Gyönkön Szõlõszem klub is mûködik az óvodás korosztály számára. Itt feleségem,
valamint egy gyülekezeti tagunk végzi az oktatást. Gyönkön ezenkívül heti rendszeres-
séggel bibliaóra, német istentisztelet, valamint ifjúsági óra van. Gyönkön a gimnázium-
ban hetente egy alkalommal, a református kollégával közösen vallástörténeti órákat
tartunk, havonta két alkalommal pedig a helyi szociális otthonban van evangélikus is-
tentisztelet. Emellett évente gyülekezeti kirándulásokat és szeretetvendégségeket, nya-
ranta pedig 3, heti turnusokban váltakozó hittantábort tartunk, szervezünk.

Említést kell még tenni a talán egyedülállóan jó ökumenikus kapcsolatról. Évente há-
rom közös hetet tart a református, a katolikus és az evangélikus gyülekezet, amit egy-egy
felekezet templomában ünneplünk közösen böjtben, ádventben és az ökumenikus ima-
héten.

Mindemellett végzem a kazuálékat és látogatásokat, de természetesen látom azt a sok
hiányosságot, amit az esetek túlnyomó részében idõhiány miatt nem tudok már elvégez-
ni.

A különbözõ pályázati lehetõségek által jelentõs anyagi és eszköztámogatást lehet
nyerni gyülekezeti programjaink megvalósításához, így évek óta részt veszünk a pályá-
zatokon. Idén kilenc pályázatot írtunk, amibõl ez idáig öt nyert.

JÖVÕNK

Életünk, így gyülekezeteink élete is Isten kezében van, ezért több tervet is jó reménységgel
készítettünk már a jövõre nézve.

A legsürgõsebb az új gyönki parókia fölépítése. A jelenlegi ház 1896-ban épült és élet-
veszélyes állapotban van. Ez irányban már évek óta próbálunk lépéseket tenni. Krähling
János építész 1993-ban már terveket is készített az új épülethez. A volt evangélikus isko-
láért egyösszegû kárpótlásként idei számítás szerint 8,2 millió Ft-ot kapunk. Ehhez sze-
retnénk az országos egyháztól még támogatást kérni, illetve gyûjtés útján elõteremteni az
elõzetes számítások szerinti 20–25 millió Ft-os összeget. Ezenkívül régi templomaink és
épületeink állagának csak minimális megõrzése is állandó feladatot jelent.

Mellette hasonlóan fontos lenne ezen az óriási területen folyó szolgálatnak a megerõ-
sítése segédlelkésszel vagy missziós állás létrehozásával, mert így, ebben a formában
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sok esetben még a régi állapotok is alig tarthatóak fönn. Megoldási lehetõségként fölme-
rülhet kisbusz beszerzése, aminek segítségével a kis létszámú helyekrõl össze lehetne
gyûjteni híveinket az istentiszteleti alkalmakra, és így nem kellene vasárnaponként 4-5
istentiszteletet tartani. A fölszabaduló idõben lehetne még más gyülekezeti köröket
szervezni és a leghatékonyabb misszióra, a látogatásokra is több hangsúlyt fektetni. A
problémák megoldása túlmutat lehetõségeinken és sürgeti ezen helyzet fölsõbb
fórumokon való átgondolását.

Beke Mátyás
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7064 Gyönk, Petõfi u. 359. Tel.: (74) 448 013
Istentiszteleti hely: Gyönk, Petõfi u. 359.

Belecska, Fõ u. 22.
Hõgyész, Fõ u.
Keszõhidegkút, Kossuth u. 45.
Miszla, Fõ u. 271.

Murga, Fõ u.
Szárazd, Béke u. 99.
Udvari, Szövetkezet u. 47., polgármesteri hivatal
Varsád, Ady u. 196.

Lelkész: Beke Mátyás
Felügyelõ: Müller Henrik
Lélekszám: 921/879/610

Társegyházak: Gyönk (444/489/298), felügyelõ: Müller Henrik
Belecska (63/72/63), gondnok: Schäfer Konrád
Hõgyész  (116/96/82), gondnok: Kõvári János
Keszõhidegkút (74/49/30), gondnok: Perényi Henrik
Szárazd (57/65/53), gondnok: Schell János
Varsád (63/52/48), pénztáros: Frei Ferencné

Szórvány: Diósberény (6/-/-), Kalaznó (4/7/3), Miszla (8/3/3),
Murga (21/19/8), Regöly (11/0/0), Szakadát (4/0/0),
Szakály (25/2/2), Udvari (25/25/20).
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5. Györköny és Környéke Evangélikus
Egyházközség

AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK MÚLTJA

A jelenlegi egyházközség két évszázados múltú anyaegyház és egy rövid életû missziói
központ egyesülésébõl alakult ki.

Györköny
Györköny újratelepítése 1718-ban kezdõdött. A fõleg német ajkú betelepülõk több hul-
lámban, több vidékrõl érkeztek 1770-ig, de mindnyájan evangélikusok voltak. Az elsõ
nagyobb csoport Burgenlandból települt át (1718), a második Hessenbõl (1721 után).
Vallásuk összekötötte õket, de különbözõ nyelvjárásuk miatt mégis elkülönültek egy-
mástól. Saját házaikkal egy idõben kezdték építeni az elsõ imaházat, majd az e köré épült,
ma is álló templomot 1796-ban szentelték fel. Elsõ anyakönyvünket 1719-ben Szeniczei
Bárány György nyitotta meg. (Õ volt a gyülekezet elsõ lelkésze, de néhány év múlva több
magyar családdal Sárszentlõrincre költözött.) A falu lakossága, így a hívek száma is fo-
kozatosan nõtt. 1722-ben 246-an, 1820-ban 1591-en, 1940-ben 2500-an laktak itt. A II. vi-
lágháború és a kitelepítés miatt a falu lakossága erõsen megfogyatkozott. A német anya-
nyelvûek elsõ csoportját 1946. november 11-én indították el Németország felé. Õket
követte még egy-egy csoport 1947-ben és 1948-ban. Helyükre elõbb Hajdú-Bihar
megyébõl érkeztek betelepülõk, majd itt keresett menedéket 92 – hazájából elüldözött –
felvidéki magyar család. Bár a kitelepítésre ítéltek közül késõbb többen visszatértek, ha
tehették, egykori házukat is visszavásárolták, a történelem ütötte sebeket az itt élõk mégis
halálukig hordják. A lélekszám ma nem éri el az 1100-at, ebbõl is már csak 60%-ot tesznek
ki az egykori betelepültek leszármazottai.

A gyülekezet megalakulásától kezdve itt szolgáló lelkészek: Szeniczei Bárány
György (1719–1722), Tatay István (1723–1748), Bayer Ferenc (1748–1752), Magdó Sámu-
el (1752–1763), Mohai Kis Péter (1763–1798), Ritter János Keresztély (1798–1841),
Bergmann Frigyes (1842–1882), Tomka Gusztáv (1882–1921), Schmidt János (1921–
1945), Takó István (1945–1970), Tihanyi János (1970–1980), Karl Béla (1980–1987),
Csepregi András (1987–1992), dr. Zsednai Józsefné 1992-tõl. 2002 nyarától a lelkésznõ
egyéves gyermekgondozási szabadságot kért. Erre az idõre Szabados Regina egyházme-
gyei segédlelkész kapott megbízást a helyettesítésre.

Bikács
A falu újratelepítése 1725–36 közé tehetõ. Valószínûleg olyan másodtelepülõk költöztek
az itt élõ magyar családok mellé, akik Németországból érkezve elõször hazánk nyugati
vidékein, a Duna Moson megyei, Heidenbodennek nevezett medencéjében próbáltak
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otthont teremteni. A Bikácsra betelepülõ német lakosság szinte egyedülállóan egysége-
sen „hapauer”. 1734-ben már egy – erre a célra felajánlott – ideiglenes imaházban
tartották kétnyelvû istentiszteleteiket. 1736-ban magyar–német nyelvû gyülekezetté
szervezõdtek, a györkönyi anyagyülekezethez csatlakoztak. A szabad vallásgyakorlás
felfüggesztésének, illetve korlátozásának két évtizede után, 1784-ben – második kérésre
– megkapták az engedélyt az anyagyülekezetté válásra és templomépítésre. Elsõ
lelkészük Reiner András (1784–1815) lett. 1786-ban épült fel a templom. Az új, torony
nélküli templomot egyévi folyamatos használat után, 1787-ben szentelték fel. 1828-ban,
a torony építésével egy idõben az akkorra kicsinek bizonyult templomot is bõvítették.

Reinert követõen a gyülekezet lelkészei: Lagler István (1815–1851), Rau Jakab (1851–
1862), Szutter (Apáthy) Károly (1863–1889), Reich Sándor (1889–1913), Rátz Károly
Ágoston (1914–1932, 1914-ben megválasztották, de tábori lelkészi szolgálata miatt csak
1916-tól szolgált), Rusznyák Ferenc (1933–1956), Liska Endre (1956–1977). Azóta a
györkönyi lelkészek gondozzák az egyre kisebb gyülekezetet.

Pálfa
Háromtemplomos magyar falu, legkisebb felekezete az evangélikus. Templomba járó tag-
jai nyugdíjasok, gyermekeik nem a faluban élnek. A lélekszám 39. Sárszentlõrinc filiája
volt, majd a második világháború után missziói központként önállósodott. Dr. Kiss Bélát
küldték ki szervezõ lelkésznek, de õ volt az egyetlen helyben lakó lelkész, mert utána Tol-
nanémedibõl, majd Györkönybõl járt hozzájuk lelkész, diakónus lelkész vagy lelkészi
munkatárs. Sorsukat elfogadták, csak templomukért aggódnak: mi lesz vele, ha õk már
nem lesznek. Ma még elvégzik a templomon a szükséges apróbb javításokat, évente me-
szelnek, de hosszú távú terveik nincsenek.

Ha több lelkészi energia és idõ jutna a pálfai szórványgyülekezetre, akkor az elmúlt
években konfirmált, illetve hitoktatásban részt vett négy fiatalt kitartó munkával talán be
lehetne kapcsolni a gyülekezet életébe.

Pusztahencse
Temploma az 1980-as években, katolikus többséggel, ökumenikus használatra épült. A
szórványgyülekezet gondozását az egyenletesebb lelkészi munkamegosztás elve alap-
ján jelenleg Tengelic látja el.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG JELENE

Jelenleg a györkönyi gyülekezet 536 fõt számlál, ebbõl a választói névjegyzékben 370 fõ
szerepel. Az igehirdetések – 1-2 ünnepi alkalomtól eltekintve – magyarul hangzanak. Az
istentiszteleteken átlagban kb. 80-an vesznek részt, nagy ünnepeken pedig még megtelik
a templom. Hitoktatás egy óvodai és hét iskolai csoportban folyik. Ezenfelül konfirman-
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dus-oktatás és ifjúsági csoport is van. A konfirmációi oktatásban a keresztelési anya-
könyvek adatai alapján szinte 100%-os a részvétel. A középiskolába és kollégiumba ke-
rülõ fiatalok egyházi szempontból nehezen elérhetõek. A felnõtt bibliaórákon összetartó,
igeszeretõ közösség alakult ki.  A gyülekezet fogy. Volt olyan esztendõ, amikor nem volt
evangélikus esküvõ, illetve olyan is, amikor a temetések száma négyszerese volt a keresz-
telésekének.

Testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápolunk a németországi Büchenbach evangélikus
gyülekezetével, melynek „motorja” egy kitelepített györkönyi testvérünk, illetve itt élõ
rokonai. Erõsödik a baráti, lelki kapcsolatunk a község új testvértelepülésének, Eckartz-
weiernek evangélikus gyülekezetével, annak kórusával, tagjaival is.

Bikácson 1930-ban a falu 1385 lakosából 877 volt a német ajkú. Számuk a kitelepítés
után 200-ra csökkent (1950-es adat). Folyamatosan nõ a cigány népesség aránya. Ma már
a 600 fõs lakosságnak csak 10%-a evangélikus. A nagy templom szinte üresen áll. A gyü-
lekezet elõzõ lelkészének jóslata igaznak bizonyul: „itt tulajdonképpen már csak temetni
kell”. (10 év alatt 2 esküvõ volt és két helyben lakó gyermeket kereszteltünk. Az aktív temp-
lomos gyülekezeti tagok nyugdíjasok, egyiküknek sincs helyben lakó gyermeke, unoká-
ja.) A gyülekezet ápolja német kapcsolatait. 1986-ban, a templom felszentelésének 200.
évfordulóján ünnepi istentiszteletet és nagy találkozót szerveztek az egykori kitelepítet-
tek és családtagjaik részvételével. A bikácsiak a jövõben is tõlük várják a segítséget, hogy
kedves templomukon legalább a legszükségesebb javításokat elvégeztethessék. Igaz, az
egykori kitelepítettek száma és ereje egyre fogy, a Németországban született gyermekek
és unokák kötõdése pedig csekély.

Mivel a faluban iskola nincs, a néhány evangélikus gyermek a környezõ falvak iskolá-
iban részesül hitoktatásban (Györkönyben jelenleg egy fõ!), és ott kapcsolódik be a konfir-
mációi elõkészítésbe.

A gyülekezet öröme, hogy még szól a harang, az ige, és akad még, aki hallgatja.

Személyi feltételek
A gyülekezet vezetõsége – 12 fõs presbitérium – fiatal, közülük csak 3 fõ nyugdíjas, egyi-
kük önkéntes szolgálatként végzi a pénztárosi feladatokat. A gondnoki tiszt 2000 óta be-
töltetlen, a presbiterek maguk között beosztva, felváltva látják el az aktuális feladatokat.
A nyugdíjasok elfáradtak, a fiatalok túlterheltek. A temetõ gondozását 2000-ben kellõ
munkaerõ hiányában szerzõdéssel átadtuk a helyi önkormányzatnak. Istentiszteletein-
ken egy önkéntes, állandó kántor szolgál. Gyülekezetünk minden évben küld egy fiatalt
kántorképzõ tanfolyamra. A középiskolás ifjúság egyik tagját támogattuk a VISZ gyer-
mekmunkásokat képzõ tanfolyamának elvégzésében. Az õ bevonásával a gyermekmun-
ka is új színnel gazdagodott.

Anyagiak
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Az egyházfenntartói járulék évek óta 1200 Ft/fõ/év. A hívek szívesebben adnak önkén-
tes adományt 1-1 célra, mint hogy megemeljék a járulék összegét. A gyülekezet fenntar-
tásában szinte nincsenek nehézségeink, de a lelkész helyi pénzbeli illetményét – a kistér-
ségi állami támogatás bevezetéséig – központi segéllyel egészítette ki az országos egyház.

TERVEK

Az emberi (lelkészi és gyülekezeti) teljesítõképesség határait ismerve, a gyülekezeti élet
jelenlegi szintjének megtartásán, a lehetõségek jobb kihasználásán túl különleges, nagy
terveket nem szövünk.

Célunk a hitoktatásban részt vevõ gyerekeken keresztül a nagy ünnepi keresztyénnek
számító szülõk nagyobb arányú bekapcsolása a gyülekezeti életbe.

A lelki közösség erõsítése érdekében is legkésõbb 2003-ra bevezetjük a jelenleginél
gyakoribb, minimálisan havi egyszeri úrvacsorai istentiszteletet.

Építkezés
Gyülekezetünk a volt egyházi ingatlanokról folytatott tárgyalásokon két egykori pedagó-
guslakásért pénzbeni kártérítést kért. A megítélt összeget a parókia bõvítésére fogjuk for-
dítani, kialakítva egy ifjúsági szobát, ill. egy – a német vendégeink igényeit is kielégítõ –
vendégszobát. Ha a kártérítés összege nem érkezik meg ebben a ciklusban, akkor a két
munkát különválasztva kell elvégeznünk a gyülekezeti terem vizesblokkjának felújítá-
sát, falának megerõsítését, ill. újrafalazását.

Dr. Zsednai Józsefné
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7045 Györköny, Fõ u. 493. Tel.: (75) 352 408
Istentiszteleti hely: Györköny, Fõ u.

Bikács, hrsz. 1.
Pálfa, Fõ u. 16.

Lelkész: dr. Zsednai Józsefné
Szabados Regina helyettes segédlelkész

Felügyelõ: Krausz Márton
Lélekszám: 683/641/455
Testvérgyülekezet: Büchenbach (Németország)

Társegyházak: Györköny (498/536/370), felügyelõ: Krausz Márton
Bikács (76/66/52), felügyelõ: Hackl Mátyás,
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gondnok: Kasos István
Leányegyház: Pálfa (57/39/33), gondnok: Nász Elemérné
Szórvány: Pusztahencse (46/-/- ), Vajta (6/-/-).
A pusztahencsei szórványt jelenleg a tengelici lelkész gondozza.

6. Kölesdi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

A kölesdi egyházközség területén két valamikori anyaegyház van, Kölesd és a mára szin-
te teljesen elnéptelenedett Kistormás.

Kölesd
Kölesd, a hajdan mezõváros Tolna megye közepén, két tájegység, a Hegyhát és a Mezõ-
föld találkozásánál, a Sió jobb partján fekszik. Már 3000 évvel ezelõtt virágzó városa volt
itt a kelta népnek. A csonthegy ormán állt tornyos váruk, városuk pedig a mocsaras vidé-
ket szegélyezõ dombok oldalán terült el. Fontos átkelési pont volt Kölesd abban az idõ-
ben, kereskedelmi és hadászati szempontból is központnak számított a vidéken. A csont-
hegy ormán lévõ vár tornyairól a római korszak idején az ideözönlött pannonok „culae”-
nak nevezték el a várromot, és a „culae” szóból ered a község neve: Kölesd azt jelenti
ilyenformán, hogy tornyos.

A honfoglalást követõen a község õslakosságának zöme Árpád fejedelem korabeli be-
senyõtelepítés, akikhez magyarok, törökök, rácok és végül németek keveredtek idõvel. –
Kölesd neve elõször a 13. században bukkan fel az írott forrásokban. A 14. században az
Apar nemzetség, a 15. században pedig a Szerecseny család birtokolta. Jelentõségét mu-
tatja, hogy a század folyamán számos ízben volt helyszíne a nemesi vármegye különféle
gyûléseinek, 1490-ben pedig itt vívták meg a trón sorsát eldöntõ csatájukat Korvin János
és Kinizsi Pál seregei. – A több évszázados békés fejlõdést a török hódítás akasztotta meg
a 16. században. Tolna megyét s vele Kölesdet az 1540-es évek elsõ felében vette birtokba
a szultán. A hadak elvonultával viszonylag békés idõszak következett, amely alatt még
gyarapodott is a virágzó gabona- és szõlõtermelést folytató település népessége. A kettõs
adóztatás terheinek és a századvég kiújult küzdelmeinek hatására azonban a helység a
17. századra elnéptelenedett. Ismételt betelepítésére csupán a Rákóczi-szabadságharc
után került sor. (A szabadságharc egyik gyõztes csatáját éppen Kölesdnél vívták. Béri
Balogh Ádám kuruc serege itt ütött rajta a labanc seregen, s az úgynevezett harchegyrõl a
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belaci mocsarakba szorította, majd a Sió–Sárvíz síkságán Szekszárd felé kergette a
megvert labancokat.)

Az evangélikus egyházi élet nyomait, feljegyzések hiányában csak az 1700-as évek
elején lehet megállapítani. Szeniczei Bárány György 1719-ben iktatta be hivatalába a
kölesdi magyar evangélikus egyház megválasztott lelkészét, Dénes Mihályt, aki egyben
iskolatanítója is volt a gyülekezetnek. Erõs és gazdag nem lehetett a gyülekezet, mert 6 év
alatt 4 lelkésze volt, úgymint: Dénes Mihály, Halasi Mihály, Bajomi György és Mokry
István. A gyülekezet 1722-ben építette imaházát az alsó és felsõ Öreg utca sarkán.
Kicsiny, de életképes közösségnek kellett lennie, ha tanítóra és lelkészre, imaházra is
szüksége volt.

Az új földesúr, Mercy gróf a török háborúk következtében megfogyatkozott lakosság
helyére, nagy kiterjedésû uradalmait telepesekkel népesítette be. Elve az volt, hogy egy
helységbe egynyelvû és egyvallású emberek kerüljenek. (Így kerültek például Sárszentlõ-
rincre evangélikus magyarok, Kistormásra evangélikus németek.) Kölesden e terve ke-
vésbé sikerült, mert a kétharmad református lakossághoz egyharmad evangélikusság
csatlakozott, ennek nagyobb része német, kisebb része magyar volt. Így alakult ki a mezõ-
városi rangot nyert település nyelvi és vallási sokszínûsége. 1725-ben Darmstadt és
Nassau vidékérõl Tonsoris Miklós lelkésszel együtt 69 német család érkezett Kölesdre.
Egy részük itt telepedett le, a többségük azonban a szomszédos Kistormás majorban. Õ
lett a gyülekezet lelkésze, de csak rövid idõre. Egy ideig a Kistormásra települt németek is
átjártak a kölesdi imaházba, de az akkori nemzetiségi ellentétek miatt Tonsoris lelkész és
több német család Kistormásra települt. Így a gyülekezet újra legyengült, 1794-ig saját lel-
késze sem volt. Jellemzõ, hogy a Kölesden látogatást tett pécsi római katolikus püspök
1742-ben bezáratta az evangélikus imaházat. Mivel Kistormáson többen voltak az evan-
gélikusok, 1777-ben õk engedélyt kaptak templom építésére.

Szomorú idõszak következett a katolikus egyház alárendeltségében élõ, kétszeresen
nehéz helyzetû kölesdi evangélikusokra. Csak 1784-tõl kezdve javult a helyzetük. II. Jó-
zsef türelmi rendelete nyomán ekkor tették meg az elsõ lépéseket önállóságuk kivívása
felé. 1787-tõl maradtak fenn az anyakönyvek. Hosszú utánjárással a mai paplak telkén
felépítettek egy imaházat és iskolát, mely utóbbit késõbb paplakká alakították át, miután
új iskolát és tanítólakást építettek. A türelmi rendelet megjelenése után ez az idõ a gyüle-
kezet erõsödésének ideje. 1794-ben a gyülekezet Hittig András személyében lelkész-
tanítót választott. Helyére 4 év múltán Hermann Márton került, aki különálló épületet
emeltetett iskola céljára. 65 évi szolgálat után bõvíteniük kellett a kis imaházat, mely így
17 m hosszú és 5 m széles, igénytelen gerendás, alacsony nádfedeles épület lett, mégis
mintegy 100 évig, 1893-ig imaházként szolgált.

Hermann halála után 1829-ben ifj. Lágler György vette át a helyét. 1832-ben Kölesd
anyaegyházközséggé vált, Lágler György lett az elsõ lelkésze, aki 1873-ig szolgált. 1862-
ben Haubner Máté szuperintendens járt Kölesden canonica visitatión. Kifogásolta az
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egyházi épületeket, elsõsorban az imaházat. Hiányolta a tornyot. „Megváratik – mondja
a jegyzõkönyv – a gyülekezet vallásos buzgóságától, hogy egyéb gyülekezetek példáját
követve, imaházának e rég nélkülözött ékességét megszerzendi.” Ez nem történt meg,
mert ekkor már ott élt a gyülekezetben a templomépítés vágya. – Ebben az idõben azonban
ismét a nyelvi kérdés zavarta meg a gyülekezet egységét. Egy 1860-ból való, az
espereshez intézett levélben írják: „Németajkú hitrokonaink annyira
megmagyarosodtak, hogy jelenleg már csak néhány öregek értik kellõleg a német nyelvet,
a fiatalabb nemzedék pedig azt éppen nem érti. Általában pedig egyetlen német
származású tagja sincs gyülekezetünknek, mely a magyar nyelvet jól nem értené és a
magyar istentiszteleten is részt nem vehetne.” Viszont úgy látszik, volt egy német
érzelmû ellenzék, mely ellenállást tanúsított az istentiszteleti magyar nyelv elõretörésével
szemben. Ezért a levél írói szeretnék, ha az esperes kiszállna, hogy elsimítsa a
nehézségeket.

Lágler György után a fia: Lágler Sándor következett, aki 1893-tól 1911-ig szolgált Kö-
lesden. Életükrõl, munkájukról kevés feljegyzés maradt fenn, de bizonyos, hogy közel egy
évszázados hûséges szolgálatuk a gyülekezet lelki életének emelkedését jelentette. Lágler
Sándor egyházi irodalmi tevékenységet is folytatott, mert református kollégájával: Kál-
mán Dezsõvel együtt szerkesztette a Protestáns Pap címû lelkészi folyóiratot. Lágler
György és fia, Sándor a kölesdi temetõben alusszák síri álmukat.

Lágler Sándor kölesdi szolgálatának egyik nagy eseménye a templomépítés. Már
édesapja idején, 1870-ben megindult az önkéntes adakozás a templomra. Az alap növe-
kedett, mikor a gyülekezet egy emeletes malmot vett meg, melyet késõbb lebontott és az
épületanyagot értékesítette. Az alap az adományokkal egyre növekedett. Közben
azonban az 1880-as évek elején új iskolát is kellett építeni, mert a régi elavult. Az alap nö-
vekedésének meggyorsítására 1888-ban elhatározták, hogy 10 évre elosztva kivetik az
építési költséget. Ugyanakkor a gyülekezet néhány tagja gyûjtõ útra indult több
evangélikus gyülekezetbe. Gyámintézeti segélyt is kaptak, így 1890-ben közel 10 ezer Ft
volt a templomépítési alap, ami tekintélyes összeg, ha arra gondolunk, hogy a templom 16
ezer Ft-ba került. A gyülekezet pályázati hirdetésére jelentkezõ nyolc pályázó közül
Francsek Imre budapesti építészmérnök tervét fogadták el. 1892. június 13-án
alapkõletétel volt, 1893. november 12-én, Luther Márton neve napján ünnepélyes
templomszentelés. Karsay Sándor püspök idõs kora és betegsége miatt Bauer Adolf
fõesperest bízta meg a templom felszentelésével. A szószéki szolgálatot Sántha Károly
sárszentlõrinci lelkész, neves énekköltõ végezte. A gyülekezet elbúcsúzott öreg
imaházától és felvonult a templomba. Teljesült hõ vágya. 23 évi készülõdés után felépült
neogótikus, 300 férõhelyes szép temploma. Azóta a templom és a gyülekezet nehéz idõket
élt át. Két világháború kegyetlen vihara zúgott el felette. A hõsök emléktáblái jelzik, hogy

* Az ordinációs jegyzékben Petrovicz néven szerepel. (A szerk. megj.)
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mennyi áldozatot követeltek ezek a háborúk. A templom építése óta nagyobb
vállalkozása volt a gyülekezetnek, hogy Fábián Imre lelkésszé választása után 1911-ben
a régi, alacsony, nádfedeles, részben imaházból lett parókiát az akkori viszonyokhoz
mérten modernizálta. 1943-ban és 1966-ban a templomon külsõ tatarozást végeztek. Ez
utóbbit az LVSZ nagylelkû adománya tette lehetõvé. Ekkor cserélték ki a torony csúcsán
levõ buzogányokat a kereszttel.

A gyülekezetben Lágler Sándor után elég gyakran váltakoztak a lelkészek. A kölesdi
gyülekezet mindig is kis gyülekezet volt a szomszédos nagy német gyülekezetekhez vi-
szonyítva. Fábián Imre (1911–1921) 10 évi szolgálat után Sárszentlõrincre, utóda, Pass
László (1921–1932) ugyanannyi szolgálat után Debrecenbe ment. Mohácsy László rö-
vid (1932–1933) szolgálata után Farkas Zoltán (1933–1937), majd Havasi Dezsõ (1937–
1944) volt a lelkész. 1945-tõl 1979-ig Mogyorósy Gyula nyugdíjba vonulásáig látta el itt,
Kölesden és a hozzá tartozó szórványokban a lelkészi szolgálatot. Azóta Szabó Pál a lel-
kész.

Kistormás
A kistormási gyülekezet a hesseni betelepülõkbõl alakult, amikor Tonsoris Miklós lel-
kész 1724-ben Kölesdrõl oda telepedett. Ekkortól maradtak fenn az anyakönyvek is. 1728-
ig marad Kistormáson, majd 1733 és 1739 között újra itt szolgál haláláig. Közben 1730 és
1733 között Gaupp Jakab Frigyes a gyülekezet lelkésze. 1733 és 1739 között újra Tonsoris
Miklós, majd 1739 és 1743 között Walther Rudolf szolgál itt. 1743 és 1749 között Szeniczei
Bárány István, majd 1749-tõl 1761-ig Schneller Teofil Keresztély volt a lelkész. A követke-
zõ években rövid ideig Graskovitz András (1761), Petrotzy * András (1761–1763) és
Pauer Ferenc (1763–1764) szolgált itt, majd Szeniczei Bárány Gábor (1764–1769), Miskei
József (1769–1779) és Jelenik Mihály (1779–1783). Az ezutáni idõben sokkal
hosszabban itt szolgáló lelkészek következnek: id. Lágler György (1783–1841), Lágler
Sámuel (1841–1879), id. Reichert Gyula (1880–1919), Grosz János (1919–1952). Õ volt az
utolsó helyben lakó lelkész. 1952-ben nyugalomba vonul, de néhány évig még tovább
szolgál. Az egykor virágzó, ma szinte teljesen elnéptelenedett gyülekezetet azóta a
kölesdi lelkészek gondozzák, így Mogyorósy Gyula, illetve Szabó Pál.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

Jómagam 1979 óta végzem Kölesden a lelkészi szolgálatot. Elõdöm nyugdíjba vonulá-
sakor úgy tûnt, itt már nem kerül betöltésre a lelkészi állás. A hívek aggodalma nem volt
teljesen alaptalan, hiszen az egyházmegye már 1975-ben kilátásba helyezte a gyülekezet
önállóságának megszüntetését és egy szomszédos gyülekezettel való összevonását
anyagi elerõtlenedése és kis lélekszáma miatt. A gyülekezet tagjai azonban nem tudtak
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beletörõdni abba, hogy lelkész nélkül maradjanak. 1979 nyarán az egyházkerület püspö-
kéhez fordultak kérésükkel. Káldy püspök úr látva a gyülekezeti küldöttek elszántságát,
és méltányolva a kis gyülekezet élni akarását, az akkori lelkészhiány ellenére a kölesdiek
kaptak lelkészt. Így kerültem Kölesdre. Szerény javadalmazás mellett nagy igyekezettel
kezdtem szolgálatomat. A gyülekezet szeretete átsegített a kezdeti nehézségeken.
Szükség is volt erre a lendítõ erõre, hisz hamarosan olyan szokatlan ügyek intézésére is
rákényszerült a kis gyülekezet, melyek nemcsak egyes presbiterek ellenérzését váltották
ki, de feszültté tették az egész közösség légkörét és a gyülekezet egyetértését is
megosztották. Mint például a kihalt gyülekezetek épületeinek gondja: akár a lakatlan
településen, használaton kívül álló és pusztuló hangosi templom elárverezése és
berendezési tárgyainak újra szolgálatba állítása (újrahasznosítása) másik evangélikus
gyülekezetekben; vagy a kistormási viharkárt szenvedett templomtorony
mûemlékjellegû helyreállításának ügye.

Rengeteg energiát fölemésztett a részben – vagy egészen – evangélikus tulajdonú teme-
tõink mûködtetése: a kihalt kistormási gyülekezet temetõje éppúgy, mint a kölesdi refor-
mátusokkal közös temetõ ügyeinek intézése. Igaztalan rágalmazások mellett nem köny-
nyû a felekezeti és társadalmi békesség megõrzése.

Gyülekezetünk sajnos egyre fogyó gyülekezet. Fábián Imre az 1900-as évek elején még
azt írhatta, hogy a gyülekezet lélekszáma 526 fõ, 1945-ben már csak 370 lelket számláltak,
1979-ben pedig a szórványokkal együtt 230 evangélikust tudtunk összeírni. Napjaink-
ban pedig mintegy 150 egyháztagot tartunk számon, akik közül a 2000. évben 80 fõ vett
részt az egyházfenntartásban Kölesden és szórványaiban, akiknek jelenleg 58%-a nyug-
díjas korú, életkoruk átlaga 61 év. Az utóbbi évek egyikében gyülekezetünkbõl 10 egyedül
álló idõs ember költözött el Kölesdrõl a gyerekeihez vagy valamelyik öregotthonba. És
egyre több a gondozásra, segítségre szoruló idõs ember. Ezek a tények indították el ben-
nünk egy helyi szeretetotthon kialakításának gondolatát. Úgy véltük, a gyülekezet folya-
matban levõ kárpótlási összege, (amely ma még csak „ígéret”) biztosíthatná tervünk meg-
valósításának anyagi hátterét. Eddigi tájékozódásunk alapján azonban be kell látnunk,
hogy gyülekezetünk, amely létfenntartási gondokkal küzd egyre inkább, képtelen lenne
egy otthon mûködtetésének személyi és anyagi feltételeit biztosítani. Szomorú tény, hogy
a halálozás évrõl évre jóval több, mint a születések száma. (Az elmúlt évben se keresztelés,
se konfirmáció, se egyházi esküvõ nem volt, viszont négy temetési alkalomra került sor. –
1966 óta különösen nagy a község lélekszámának csökkenése. Ennek egyik oka, hogy ke-
vés a munkalehetõség a községben és környékén. Már az 1980-as évekre gyakorlatilag
megszûntek a helyi mezõgazdaságon kívüli munkahelyek. Az önálló kézmûvesek szá-
ma a töredékére csökkent, és a gépesítés miatt visszaesett a mezõgazdaságban foglalkoz-
tatottak száma is. 1980-ban a község 918 aktív keresõjébõl már csupán 372 dolgozott az
agrárszektorban. A többiek az ipar, a szállítás, hírközlés és kereskedelem területén tevé-
kenykedtek. E munkahelyek azonban nem helyben kínálkoztak, így a lakosság egyre na-
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gyobb része kényszerült napi vagy heti ingázásra, vagy egyszerûen a városba település-
re megélhetése érdekében a családjával együtt. A gyülekezet lélekszámának csökkenését
az is fokozza, hogy a tovább tanuló fiatalok másutt találnak munkalehetõséget és megél-
hetést többnyire. Nõ azok száma is, akik más (nagyobb) településen járatják iskolába 10–
14 éves vagy még fiatalabb korú gyermekeiket. Emiatt a gyülekezethez tartozó gyerekek
hitoktatása és a közösségbe való beépítése sem egyszerû. Mindennél fájdalmasabb azon-
ban az, hogy nemcsak lélekszámban, hanem hithûségben is megerõtlenedett gyülekeze-
tünk, és a templom ma már sokaknak nem az az erõs vár, drága hajlék, ami volt valamikor
az elõdöknek. Jó, ha vasárnaponként a gyülekezet 10–15%-a eljön az istentiszteletre, több-
ségük az idõs korosztályhoz tartozik. Bár templomunk 100 éves évfordulójára megmoz-
dult gyülekezetünk apraja-nagyja. A templom külsõ és belsõ tatarozási munkáiban két-
kezi segítséggel vagy adakozással ki-ki erejéhez mérten igyekezett helytállni a konfir-
mandus gyerekektõl kezdve az idõs korú presbiterekig. Pedig ez a nagy tatarozás évekig
(1986–1993-ig) tartott, csak anyagi lehetõségeink függvényében haladhattunk.

A jövõben szeretnénk gyülekezeti épületeink legszükségesebb állagmegóvási mun-
káinak elvégzése mellett a gyülekezet jelenlegi lélekszámának és hitéleti igényeinek meg-
felelõ fûthetõ helyiséget kialakítani és mûködtetni.

Amikor mindezt õszintén leírom beszámolómban, nem a csüggedés és kétségbeesés
hangján teszem, mert a jövõ nem a mi nagyon is erõtlen kezünkben van, hanem egy sokkal
hatalmasabb, erõsebb, átfogóbb kézben, a kegyelmes Istenében. Õ hozta létre kölesdi gyü-
lekezetünket is, õ hordozza már három évszázad óta derûben és borúban, és az õ hûséges
kezébe van lehelyezve gyülekezetünk jövõje.

Mindamellett tisztelettel és szeretettel kérem egyházunk magasabb szintû illetékes ve-
zetõit, amennyiben lehetséges, próbálják végiggondolni azoknak az elnéptelenedõ vagy
kihaló gyülekezeteknek a helyzetét, akik már ma is létfenntartási gondokkal küszködnek,
és saját tulajdonú ingatlanuk fenntartási terhe (kötelezõ állagmegóvása, biztosítása)
vagy temetõk esetében mûködtetési gondja meghaladja a helyi közösség erejét, olyannyi-
ra, hogy akiknek feladata, elhivatása lenne a közösség belsõ építése, a hit erõsítése és éb-
resztése, azoknak erre már nem marad ereje, és a hitélet ellehetetlenül.

Szabó Pál
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7052 Kölesd, Öreg u. 5. Tel.: (74) 436 328
Istentiszteleti hely: Kölesd, Rákóczi u. 3.

Tengelic-Jánosmajor, Fõ u. 14., faluház

Lelkész: Szabó Pál
Felügyelõ: László Mária
Lélekszám: 257/134/64
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Anyaegyház: Kölesd (176/116/52)
Szórvány: Kistormás (7/-/-), Medina (20/1/-), Szedres (43/6/2),

Tengelic-Jánosmajor (11/11/10)

7. Majos és Környéke Evangélikus Egyházközség
A mai Majos és környéke egyházközség három hajdani anyaegyházat foglal magába.

MAJOS

A majosi gyülekezet élete 1720-ban kezdõdött. Kun Ferenc földbirtokossal ekkor kötött
szerzõdést 28 evangélikus vallású család. A szerzõdés az õ Majosra telepítésükrõl szólt,
ami által a falu lakosai lettek. Az így kialakult gyülekezet elsõ lelkésze Bertram János
(1722), akit Schwarzwalder Jeremiás (1722–1723), majd Widder András Kristóf (1723–
1727) követ. Ekkortól maradtak fenn az anyakönyvek. Widder 1727-ig végezte a faluban
a szolgálatát. Ennek a pécsi katolikus püspök vetett véget 1727-ben azzal, hogy elûzte a
lelkészt. Az 1727 és 1729 között itt szolgáló Egerland Jánost is elûzik, 1749-ig nincs lelké-
szük. Ekkor kerül ide Hajnóczy Sámuel, de néhány hónap múlva õt is elûzik, s csak a tü-
relmi rendelet után lehet újra lelkészük Hagen Pál János (1784–1785) személyében. 1784-
ben következett be az itt élõk életében egy csodálatos esemény: ez év április 21-én elhe-
lyezték a mai templom alapkövét. Ugyanabban az évben november 5-én felszentelték az
1200 lélek számára épült barokk stílusú templomot. A mai gyülekezet életében is ünnep-
ként szerepel november 5.

1785 és 1827 között Traugott (Geréb) Péter a gyülekezet lelkésze. Õt Ritter András Jó-
zsef (1827–1847), majd Schleining Károly (1847–1885) követi. Élete utolsó éveiben több
segédlelkész segített a szolgálatban. Wiesner Boldizsár (1885–1907) után Szücs Imre se-
gédlelkészként került ide, 1909-ben választják parókussá, s 1920-ig szolgál itt. Ezután
Tinschmidt Sándor (1920–1931) és dr. Schlitt Gyula (1932–1947) a gyülekezet lelkésze.

1932-ben kezdõdött a Schlitt Gyula lelkész által terveztetett lelkészlakás építése. Az
épület még abban az évben elkészült. 1938-ban a templomtorony renoválására került sor.
1946 a következõ fontos idõpont: ekkor volt a rettegett kitelepítés. Az 1200 lelkes német aj-
kú gyülekezet 180 fõre csökkent. A szomorúságot még fokozta az a pillanat, amikor a
templom legnagyobb és legkisebb harangját összetörték és elvitték.

1947-ben Schlitt Gyula bonyhádi lelkész lett, de 1951-ig még helyettesített itt. 1951-tõl
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Karl Béla került ide helyettes lelkészként, majd rendes lelkésznek választják. 1970-ben
Nagymányokra költözött, s ezután 1985-ig az alsónánai lelkész, Klenner Gyula gon-
dozta. 1986 és 1989 között a Mázán lakó Brebovszkyné Pintér Márta segédlelkész látja el
Mucsfával és Mekényessel együtt. 1989 óta van újra helyben lakó lelkésze: ifj. Cserháti
Sándor (1989–1999), Lengyel Henriett segédlelkész (1999–2000) és 2000-tõl Makán Har-
gita, aki az egyházközség megválasztott lelkésze. Az õ szolgálati területük Majos mellett
Mucsfa és Kismányok is.

A „maradék” nép azonban hûséges Istenhez, a valláshoz és a templomhoz. Ennek a
következménye a templom külsõ renoválása, amire 1991-ben került sor. 2000-ben a II. vi-
lágháború áldozatainak állított emléktáblát a gyülekezet. És ekkor került sor a lelkészla-
kás tetõszerkezetének a felújítására. 2001 márciusában új irodahelyiséggel, teakonyhá-
val, felújított gyülekezeti teremmel gazdagodott az egyházközség. Jelenleg a megújult
gyülekezeti terem berendezésére gyûjt ez a maroknyi ember kitartóan és lelkesen.

A jövõre nézve terveink között szerepel a  lelkészlakás külsõ, a templom belsõ tataro-
zása.

Bechtel János
felügyelõ

MUCSFA

Mucsfa élete 1724-ben 100 család betelepítésével kezdõdött: 100 család kellett a falu ki-
alakításához. Mivel valójában kevesebb család érkezett Mucsfára, ezért a leendõ
mucsfaiak „kölcsönkértek” Izménytõl néhány családot. Evangélikus vallású német ajkú
volt a falu lakossága. Õk voltak egyben az elsõ evangélikus egyházközség tagjai is. 1742-
tõl maradtak fenn az anyakönyvek. Eleinte Kismányok filiája volt. 1784-tõl van önálló
lelkésze Stromszky György személyében, aki 1798-ig, haláláig szolgál itt. Ebben az idõ-
ben, 1786-ban került sor a templomépítésre. Az építés elõtt imaház állt a gyülekezet ren-
delkezésére, amit ismeretlen év februárjának 8. napján bezártak, majd ugyanabban a hó-
napban és napon megnyitottak. Stromszkyt követõen a gyülekezet lelkészei: Bertel
András (1798–1845), Kirchner János (1846–1879), Kirchner Elek (1879–1888), Szerényi
Sándor (1889–1895), Kurz Sámuel (1896–1902), Czipott Áron (1903–1910), Péter Lajos
(1911–1913), Weigel Ádám (1915–1953). Bár 1953-ban nyugdíjba megy, 1963-ig tovább
szolgál a gyülekezetben. Ekkor kerül ide Szentgyörgyi Ferenc (1963–1979), aki ekkortól
Izményt is gondozza. Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. Az utolsó évtizedben a
mekényesi gyülekezeti szolgálatot is ellátta.

1980-tól Krähling Dániel bonyhádi lelkész gondozta a gyülekezetet 1986-ig. Ekkor
érkezett Tolna megyébe a Brebovszky házaspár. 1986-tól az õ szolgálati helyük volt Mucs-
fa is. 1989 óta a Majoson lakó lelkész gondozza Mucsfát és Kismányokot is. Mivel hosszú
ideje nincs helyben lakó lelkész, idõközben a lelkészlakást is eladták.
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1946 és 1948 között volt a mucsfaiak életét is megkeserítõ kitelepítés. 1998-ban örülhe-
tett a gyülekezet a templomtorony felújításának. Három fontos, Mucsfához kötõdõ ün-
neprõl tudnak az ottaniak: február 8: a imaház bezárásának és megnyitásának alkalma;
június 8: egy, a mucsfaiakat elkerülõ, de a környéket egészen elpusztító pestisjárvány
emléknapja; illetve augusztus 8, egy mindent elpusztító jégesõ emléknapja.

Krámer János
gondnok

KISMÁNYOK

Az 1718 és 1720 között érkezett német telepesek alapítják a gyülekezetet. Elsõ lelkészük
Walther Rudolf, aki valószínûleg 1718 és 1722 között szolgál itt. Utóda Egerland János
(1722–1727). 1728-ban imaházat építenek maguknak. Ekkor már Tonsoris Miklós
(1728–1730) a lelkészük. Ebbõl az idõbõl maradtak fenn az elsõ anyakönyvek. Filiaként
ide tartozott ekkor Bátaapáti, Hidas, Izmény, Majos, Mucsfa, Tófû és Zsibrik. Ezután
Widder András Kristóf (1730–1731), Gerhard János (1731–1732), Weiss Mihály (1732–
1742) és (1749–1767), közben Vörös Zsigmond (1742–1749), Weiss János Frigyes (1767–
1775), Wilfinger János Ernõ (1775–1778), Clement Dániel (1778–1783), Christlieb
Frigyes Márton (1783–1799) a gyülekezet lelkésze.

Az 1781-ben megjelent türelmi rendelet kihirdetése után elõdeink éltek a lehetõséggel,
a filiák fokozatosan leváltak, a kismányokiak pedig szervezni kezdték a templom építé-
sét. Az alapkõletétel 1785. november 2-án történt. A falat még abban az évben 1 rõf magas-
ságig fölfalazták. Az építkezést 35 teljes vagyonos gazda és 12 földbirtokos gazda indítot-
ta el, és saját erõbõl fejezte be. Adakozással, munkát és fáradtságot nem ismerve semmi ál-
dozat nem volt számukra terhes a nagy mû érdekében. És Isten velük volt, az õ hatalma
segítette a vállalkozásukat. Már a következõ évben elkészült volna a templom, ha elõre
nem látott akadályok nem történnek. Alig 2 év múlva, 1788 nagypéntekjén már a templom-
ban tartottak istentiszteletet. Belsõ kialakulásában még nagyon sok hiányosság volt, a
régi kis templomból hozták a szószéket és az oltárt.

1792-ben szerelték fel a toronyórát, amelynek belsejében található a készítõ mester ne-
ve: Heinrich Haag, kis és nagy órákat készítõ mester, 1792. 1794 augusztusának utolsó
vasárnapján Maagl János ajándékozott 4 darab nagy gyertyatartót. A mostani oltár a szó-
szék süvegével együtt 1800-ban készült el, és ekkor is helyezték el. Mindkettõ Kausser Jó-
zsef képfestõ és szobrász nevéhez kötõdik. Az õ munkája a papi család zárt külön ülõkéje
is. Megállapodtak vele a keresztelõoszlop elkészítésében is, de közben a mester meghalt,
így azt két fia készítette el. 1801. május 14-én, Jézus mennybemenetelének napján lett fel-
szentelve. Húsvét napján ajándékozta gróf Batthyány kõfaragója, Dittel Kristóf Benjámin
a templomnak az oltáron mai napig meglévõ márványkeresztet. A nevezett kõfaragó
mester Rác-Peterden, Baranya megyében lakott, évente felkereste templomunkat és
úrvacsorát vett. 1807. augusztus 20-án kötött szerzõdést a gyülekezet Rotchal József
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bonyhádi orgonaépítõ mesterrel egy nagyobb orgona építésérõl a kisebb helyére.
Ugyanakkor megegyeztek Füglein Mihály asztalosmesterrel is az orgonaszekrény
elkészítésérõl, miért a gyülekezet vállalta 1000 korona kifizetését, illetve hogy a kis
orgonát átengedi kettejüknek. Az építés elkezdõdött, de a mester nem tudta befejezni, mert
1808. április 1-jén meghalt. A munkát Marschall József bonyhádi orgonaépítõ fejezte be.
A lakkozást és az aranyozást a helybeli asztalosmester, Becht Jakab készítette 265
koronáért 1809 novemberében. Maga az épület barokk stílusban épült. Ez az épület több
mint 200 év óta kisebb javítások, felújítások révén a mai napig áll.

Mindez már Hittig András lelkészi szolgálata alatt történt, aki 1799 és 1817 között volt
a gyülekezet lelkésze. Õt követõen a gyülekezet lelkészei: Fuhrmann János (1817–1868),
Lagler Lajos (1868–1897), Genersich Tivadar (1898–1909), Péter Sándor (1909–1925),
Lang János (1926–1956). Õ volt az utolsó helyben lakó lelkész. Ezután 1980-ig Karl Béla
Majosról, illetve Nagymányokról helyettesített. 1980 óta pedig a Majoson lakó lelkész,
vagy az ott helyettesítõ lelkész látja el a szolgálatot itt is.

Gyülekezetünk 1945-ig nagy lélekszámú volt, 500 fõ. A kitelepítés során már nagyon
megcsappant a lélekszám, ez 110 fõt jelent. Ez a kis gyülekezet erejét meghaladó felada-
tokra vállalkozik: a már említett felújítások mellett még teljes körû orgonafelújítást is kez-
dett. Ezek a munkálatok nagy anyagi áldozatra késztetik a gyülekezeti tagokat, de
emellett is komoly fizetési hátrányban vagyunk. Az épületben 10 éve rendszeresen fúvós-
tábor van a templom kitûnõ akusztikája miatt.

A gyülekezet 2000-ben határozta el a teljes toronyszerkezet javítását, rézlemezzel tör-
ténõ borítását, a tetõszerkezet javítását, lécezését és új cserépfedését. A tetõszerkezet elké-
szült, a toronyszerkezet javítása anyagi okok miatt eltolódott. Célunk, hogy templomun-
kat a magunk és a jövõ nemzedék számára megõrizzük.

Kaufmann Jakab
presbiter

Lelkészi hivatal: 7187 Bonyhád-Majos, V. u. 90. Tel.: (74) 452 542
Istentiszteleti hely: Majos, V. u. 90.

Mucsfa, Kossuth u. 48.
Kismányok, Kossuth u. 51.
Kisvejke, magánháznál
Tevel, magánháznál
Závod, magánháznál

Lelkész: Makán Hargita segédlelkész
Felügyelõ: Bechtel János
Lélekszám: 529/321/228

Társegyházak: Majos (300/130/92), felügyelõ: Bechtel János

Mohács-magyarbóly-siklósi társult egyházközség



370

Mucsfa (67/95/70), felügyelõ: Krámer János
Leányegyház: Kismányok (77/80/50), gondnok: Kheim Henrik
Szórvány: Aparhant (12/-/-), Kisvejke (16/4/4), Mucsi (9/-/-),

Nagyvejke (1/-/-), Tevel (41/9/9), Závod (6/3/3)

8. Mohács-Magyarbóly-Siklósi Társult
Evangélikus

Egyházközség
A Mohács-Magyarbóly-Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség négy – korábban önál-
lóan mûködõ – gyülekezet összevonásából jött létre (Ormos Elek mohácsi lelkész 1978. ja-
nuár 1-jén történt nyugdíjba vonulásával, Zászkaliczky Pál akkori magyarbólyi és siklósi
lelkésznek a mohácsi gyülekezetbe való meghívásával, illetve megválasztásával).

 AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

A kiindulópont: Magyarbóly. Legõsibb gyülekezetünk 1820-ban szervezõdik (az elsõ
evangélikus 1803-ban telepedett le itt), 1835-tõl már saját anyakönyvet vezetnek; 1846-
ban pedig önállósodnak. Az elsõ – egyben „templomépítõ” – lelkésze: Roykó Károly
(1846–1878); a magyarbólyi templom 1854–1858 között épült. A 19. század közepére
Baranya legerõsebb gyülekezetévé fejlõdött; olyannyira, hogy 1869-ig a pécsi gyülekezet
is filiája volt. Roykó után Magyarbólyon élt és szolgált Seiler Frigyes (1879–1883), Kottler
Ottó (1883–1889), Haffner Vilmos (1890–1901), Baldauf Gusztáv (1902–1905), Vértesi
Zoltán (1905–1940), Feller Ádám helyettes lelkész (1940–1943), Foltin Brúnó (1943–
1951), Allinger János (1952–1958), Magyar László (1958–1963), Zászkaliczky Pál (1963–
1978). 1978-ban Magyarbóly társult Moháccsal, Zászkaliczky Pál 1978 és 1983 között
már onnan látta el a szolgálatot, ahogyan 1983 óta Németh Pál is.

Mohács és Siklós Magyarbóly kirajzásai. Az elõbbi 1937-ben, az utóbbi 1938-ban
önállósult „missziói egyház” címen. Ormos Elek 1937-ben került missziói lelkészként
Mohácsra, s negyven éven keresztül szolgált ott. Az anyakönyvek csak 1945 óta marad-
tak fenn. Ormos utóda Zászkaliczky Pál lett, majd 1983 óta Németh Pál és Némethné
Tóth Ildikó.

Siklósra Rónay Zoltánt küldték ki missziói lelkésznek (itt 1938 óta megvannak az
anyakönyvek), majd 1939-ben Balogh Pál került oda, aki 1955-ig szolgált a gyülekezet-
ben. Ezután négy évig segédlelkészek látták el a szolgálatot (Szita István, Magyar László,
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Vértesy Rudolf és Karner Ágoston), majd újra Magyarbólyhoz csatlakozott (társegyház-
ként), illetve 1978-ban Moháccsal is társult.

Ivándárda 1942-ig Magyarbóly filiája volt. Rövid idõre missziói központként saját lel-
késze volt Weiler Henrik (1942–1946), majd Heib István (1946–1947) személyében, utána
visszakerült Magyarbóly gondozásába.

A borjádi filia evangélikusait mindig a magyarbólyi lelkész gondozta. A marázai filia
egy idõben Pécshez tartozott, majd rövid idõre Vasassal együtt missziói körzetté alakult,
de 1984 szeptemberében a környékbeli szórványaival különvált a pécsi gyülekezet gon-
dozása alá került Vasastól, s mint fiókgyülekezet szórványterületünk része lett.

Legõsibb templomunk az ivándárdai (1851-ben épült, 1851. október 20-án volt a szen-
telése). A magyarbólyi templomot 1858. október 10-én Wollmuth Lipót püspökhelyettes
szentelte (a Kufstein várában raboskodott Haubner Máté helyett). A szentelésre elkészült
a Madarász Viktor által festett oltárkép is (Az utolsó vacsora). A borjádi templom építése
1889-ben kezdõdött, 1890. november 11-én szentelte föl Bauer Adolf esperes.

Mohácsi templomunk 1942–44 között épült, szentelésére azonban csak 1946. szep-
tember 15-én került sor (Kapi Béla püspök szolgálatával). A siklósi gyülekezet jelenlegi
imaházát 1966. december 13-án Krähling Dániel esperes szentelte föl. Ez sorrendben a
harmadik volt a gyülekezet történetében. Marázai imaházunk a volt iskolából átalakított
épület. Legújabb templomunk a szederkényi, mely a reformátusokkal közösen épült.
1992. október 24-én adta át rendeltetésének dr. Harmati Béla evangélikus és dr. Hegedûs
Lóránt református püspök.

GYÜLEKEZETÜNK JELENLEGI HELYZETE

Szerteágazó gyülekezetünk területe Baranya megyének csaknem a felét teszi ki, a Duna és
a Dráva szögében, a Mecsek alatt a Villányi-hegységtõl és a Baranyai-dombságtól körül-
övezett vidéken, az Ormánság területének nagyobbik részét is magában foglalva. Gyüle-
kezetünk központja 1978 óta Mohács (anyagyülekezet). Két társgyülekezetünk van: Sik-
lós és Magyarbóly, valamint három filia: Borjád, Ivándárda és Szederkény, és egy fiók-
gyülekezet, Maráza tartozik hozzánk. Ezenkívül 14-15 szórványt gondozunk
meghatározott istentiszteleti rend alapján, és még mintegy 70 község evangélikusairól
tudunk, akikkel igyekszünk a kapcsolatot tartani (lelkipásztori látogatások). Gyülekeze-
tünk tagjainak száma az egész területen kb. 1010. Ebbõl Mohácson és Borjádon vannak a
legtöbben. Öt templomunk (Mohács, Borjád, Magyarbóly, Ivándárda és Szederkény) és
két imaházunk (Siklós és Maráza) van. Más helyeken református templomban vagy
családi otthonban tartjuk istentiszteleteinket.

Gyülekezetünk nehézségei szórványhelyzetébõl adódnak. Egy-két helyünkön igen
erõs lélekszámapadással (pl. Ivándárda), csaknem elnéptelenedéssel (pl. Maráza és né-
hány kisebb szórvány) kell számolnunk. Viszont szórványterületünk több más pontján
nem mutatkozott lényeges változás ezen a téren. Sõt, akad olyan gyülekezetünk is, ahol
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némi növekedésnek vagyunk tanúi. Mohácson és Borjádon például, de akár Szederkény-
ben is meglehetõsen kedvezõen alakult az istentiszteleti látogatottság (átlagosan 20%-
os). Ám Mohácson az utóbbi idõben kétségtelenül visszaesett a bibliaórákon részt vevõk
száma. Reméljük, csak átmenetileg. Nem ez mondható el Borjádról, igen látogatottak ezek
az alkalmak.

Ami a hitoktatást illeti, ésszerûsítésre törekedtünk. 11 csoportunk óráit többnyire kör-
zetenként összevontan tartjuk (pl.: Siklóson harkányi és csarnótai, Magyarbólyban bere-
mendi és villányi, Szederkényben babarci gyermekekkel is foglalkozunk, természetesen
a helybeliekkel együtt). Nagyobb erõfeszítést igényel a konfirmált ifjúság összefogása. A
fiatalok lakóhelye közt lévõ térbeli távolságot csak alkalmankénti találkozók megszerve-
zésével tudjuk áthidalni (itt-ott, a szórványterület egy-egy pontján). Ádventben és böjtben
evangélizációkkal igyekszünk színesebbé és tartalmasabbá tenni a gyülekezet életét. Sik-
lóson a szeretetvendégségek kedvelt alkalmaink.

Mindent egybevetve úgy érzem, gondjaink, nehézségeink talán nem nagyobbak, mint
másutt. Ami viszont nemegyszer örömre és hálára ad okot, az éppen a szórványélet bizo-
nyos többletében rejlik: az egyes közösségek közvetlenségében, semmivel nem pótolható
családias jellegében és légkörében.

MIT SZERETNÉNK ELVÉGEZNI A JELENLEGI CIKLUS FOLYAMÁN,
A 2006-IG TERJEDÕ IDÕSZAKBAN?

1. A mohácsi templom tetõszerkezetének javítása.
2. Siklósi imaházunk belsõ felújítása.
3. Borjádi templomunk állagmegóvása.
4. Magyarbólyi templomunk (mûemlék) teljes renoválása több évre szóló program sze-

rint (a tetõjavítás és a külsõ szigetelési munkák már elkészültek).
5. Borjádi gyülekezetünk egyik tagja házát a gyülekezetnek ajándékozta (távlati tervünk

egy konferenciázó központ kialakítása).
6. Mohácsi templomunkba orgonát tervezünk (a ciklus végére).

Némethné Tóth Ildikó Dr. Simor Ferenc Németh Pál
lelkész felügyelõ lelkész

Lelkészi hivatal: 7700 Mohács, Deák tér 4. Tel.: (69) 311 602
Istentiszteleti hely: Mohács, Deák tér 4.

Magyarbóly, Kossuth u. 17.
Siklós, Ady Endre u. 8.
Borjád, Kossuth u. 17.
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Ivándárda, Kossuth u.
Szederkény, Arany János u.

Lelkész: Németh Pál
Némethné Tóth Ildikó

Felügyelõ: dr. Simor Ferenc
Lélekszám: 1075/1006/569
Testvérgyülekezet: Ev. Michaelsgemeinde, Bensheim (D).

Társegyházak: Mohács (191/223/120), felügyelõ: Józsa-Dénes Zsolt
Magyarbóly (59/60/38), felügyelõ: Peterdi Dániel
Siklós (86/80/42), felügyelõ: dr. Simor Ferenc

Leányegyházak: Borjád (108/111/85), felügyelõ: Rózsahegyi Zoltánné
Ivándárda (12/18/14), gondnok: Ács János
Szederkény (69/63/45), gondnok: Baán Gábor

Szórvány: Adorjás (2/-/-), Alsószentmárton (1/-/-), Babarc (18/17/14),
Baksa (5/-/-), Bár (12/8/7), Baranyahidvég (2/-/-),
Beremend (21/36/15), Bisse (2/2/2), Bogádmindszent (1/1/-),
Bogdása (1/-/-), Bóly (51/36/25), Csányoszró (3/-/-),
Csarnóta (13/15/10), Drávafok (2/-/-), Drávapalkonya (3/-/-),
Drávaszabolcs (2/3/0), Drávasztára (2/-/-), Dunafalva (9/9/7),
Dunaszekcsõ (33/31/20), Egyházasharaszti (2/-/-),
Erzsébet (7/4/4), Fazekasboda (0/2/-), Feked (4/-/-),
Felsõszentmárton (3/-/-), Garé (3/-/-), Geresdlak (9/3/1),
Gordisa (1/-/-), Harkány (33/18/12), Himesháza (1/-/-),
Hirics (1/-/-), Homorúd (3/1/-), Illocska (4/6/2), Ipacsfa (1/-/-),
Ivánbattyán (4/4/2), Kásád (2/-/-), Kátoly (2/-/-),

Kékesd (4/1/1), Kémes (2/2/2), Kisbudmér (1/1/0),
Kisharsány (2/8/-), Kisjakabfalva (1/-/-), Kiskassa (1/-/-),
Kislippó (4/4/0), Kisszentmárton (2/-/-), Kistapolca (1/-/-),
Kistótfalu (11/16/13), Kovácshida (7/9/0), Kölked (3/-/-),
Lánycsók (20/17/12), Lippó (4/3/1), Liptód (1/-/-),
Majs (10/16/2), Maráza (27/25/15), Márfa (1/3/0),
Máriakéménd (27/25/18), Márok (1/1/1), Matty (3/1/-),
Nagybudmér (5/6/1), Nagycsány (1/-/-), Nagyharsány (3/6/-),
Nagynyárád (4/3/1), Nagytótfalu (7/6/-), Ócsárd (2/-/-),
Palkonya (0/3/-), Palotabozsok (5/-/-), Rádfalva (5/4/1),
Sámod (0/1/1), Sárok (5/7/3), Sátorhely (3/4/-), Sellye (9/2/1),
Siklósnagyfalu (0/4/-), Somberek (3/5/0), Szajk (2/2/1),
Szaporca (1/-/-), Szava (1/1/-), Szebény (2/-/-), Székelyszabar

Paksi egyházközség



374

(8/9/2), Szellõ (9/7/2), Tésenfa (3/3/-), Töttös (1/-/-),
Túrony (12/-/-), Udvar (2/1/1), Vajszló (5/6/4),  Vejti (0/1/-),
Véménd (6/4/0),  Versend (1/-/-), Villány (37/34/20),
Villánykövesd (1/1/-), Vokány (9/3/1), Zaláta (2/-/-)

Hozzá tartozik még: Babarcszõlõs, Besence, Bezedek, Cún, Diósviszló, Drávacsehi,
Drávacsepely, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapiski,
Drávaszerdahely, Endrõc, Erdõsmárok, Gõrcsönydoboka,
Hegyszentmárton, Kákics, Kemse, Kisdér, Kisnyárád, Kórós,
Lapáncsa, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Monyoród, Old, Ózdfalu,
Páprád, Piskó, Pócsa, Siklósbodony, Sósvertike, Szõr, Tengeri

9. Paksi Evangélikus Egyházközség
 A PAKSI GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A paksi evangélikus gyülekezet kb. 400 éves múltra tekinthet vissza. Sztárai Mihály re-
formátori szolgálatának gyümölcse az evangélikus közösség. Elsõ lelkésze Zombori
Antal volt, akirõl 1567-bõl van biztos adatunk.

A török kiverése után 12 magyar evangélikus család maradt ezen a területen. A tervsze-
rû német betelepítés 1720–30 között indult. Fõleg Hessenbõl érkeztek a bevándorlók.
Egymás mellett építkeztek a családok, így ma is jellemzõ, fõleg evangélikusok lakta utcák
alakultak ki.

II. József türelmi rendelete alapján a paksi evangélikusok 1783 decemberében meg-
kapták a 100 családra engedett imaház-építési engedélyt. Paks korábban Györköny
filiája volt, s ebben az évben lett önálló gyülekezetté.

1786-ban meghívták elsõ lelkészüket Mezibrodszky Pált, aki csak egy évig szolgált,
mert váratlanul meghalt. Ekkortól kezdve maradtak meg az anyakönyvek. Utána Bor-
bély István (1788–1799) lett a lelkész. Õt követte Straner János György (1799–1814), majd
Unger Mihály (1814–1837), aki Halléban orvosi tanulmányokat is folytatott. Következ-
tek Balassa Pál (1838), Barla István (1838–1866) (Petõfi rokona), majd Horváth Sándor
(1866–1930), aki a jelenlegi, nagyon szép templomot építtette. Utána Kõszegi
(Thüringer) Lajos (1930–1950) volt a lelkész. Sólyom Károly (1951–1989) esperes és
püspökhelyettes egy ideig ellátta a déli egyházkerületben a püspöki teendõket is. Hosszú
ideig gondozta a tengelici társgyülekezetet is, amíg késõbb önálló lelkészük lett. Sólyom
Károly építtette a jelenlegi szép parókiát. Szolgálati idejére esik a paksi atomerõmû
építése is, ami jelentõsen átformálta a város arculatát. A következõ lelkész Brebovszky
János volt (1989–1995), kinek felesége, Pintér Márta is lelkészként szolgált. Így látták el a
dunaföldvári szolgálatot is.

TOLNA-BARANYAI  EGYHÁZMEGYE



375

A jelenlegi lelkész Szabó Vilmos Béla 1995. szept. 1-tõl látja el szolgálatát a gyülekezet
11. megválasztott lelkészeként.

A templomról: 1786-ban épült az elsõ fatemplom, mellette késõbb harangláb állt egy
haranggal. 1808-ban leégett. A második templom 1812–13-ban épült vályogból, zsindely-
tetõvel. Ez 1880 tavaszán égett le. Még abban az évben õsszel kezdõdött meg a mai nagy
neoklasszicista stílusú templom építése, ami 1884-ben készült el. Használatba is vették,
de felavatása csak 13 év múlva történt meg 1897-ben.

Az iskola: A gyülekezet önállósodása után amint lehetett, a templom közelében telket
vásárolt iskolaépítés céljára. Elsõ tanítója Resch Pál mester volt. A jelenlegi iskolaépület
1880-ban készült el. Végül háromtanítós volt az iskola, s a tanítók a gyülekezeti kántori
szolgálatot is ellátták. A második világháborút követõ államosítás után is az épület min-
dig oktatási célokat szolgált. A rendszerváltást követõen a gyülekezet visszakapta az
épületet, de önálló evangélikus iskolát nem tudott beindítani.

A lelkészlakás: 1786-ban épült, amit 1810-ben nagyobbítottak, majd 1880-ban átépí-
tettek és ismét nagyobbítottak. 1982-ben lebontották és újat építettek irodával és gyüleke-
zeti teremmel együtt.

A második világháborúban megsemmisült a 200 éves irattár, az anyakönyvek nagy
része, így a történelmi múlt jelentõs értéke elveszett. Ezt próbálta pótolni máshonnan
gyûjtött adatok alapján Sólyom Károly egyháztörténeti munkája „Egy evangélikus gyü-
lekezet a Duna partján” címmel, ami 1991-ben jelent meg.

A JELEN

A gyülekezet jelenlegi, egyhangúlag megválasztott lelkésze hivatalának átvételekor kü-
lönbözõ, múltban gyökerezõ okok miatt egy békességét elvesztett közösségbe került.
Szolgálatának elsõ és legfontosabb feladata volt a békesség munkálása, az egység hely-
reállítása. Isten kegyelmébõl ez a békesség megszületett, s ez határozza meg a gyülekezet
normális mederben folyó életét.

Így szolgálták a gyülekezet építését a nagyobb összefogást igénylõ rendezvények
akár az ifjúság, akár a felnõttek körében.

A gyülekezet határain is messze túlmutató esemény volt a lelkész javaslata és koncep-
ciója alapján az országos egyház által is felvállalt, 1997-ben Pakson megtartott I. Orszá-
gos Evangélikus Találkozó. 1998-ban Dunaföldváron – akkor társgyülekezet – elkészült
az addig romos állapotban lévõ templom teljes külsõ és belsõ felújítása, és így újra alkal-
massá vált istentiszteleti használatra.

1998-ban bajor és magyar egyházi delegáció járt gyülekezetünkben dr. Hermann von
Loewenich bajor püspök úr és D. dr. Harmati Béla püspök úr vezetésével.

Az ökumenizmus jegyében a lelkész összefogó szervezése és a gyülekezet helytállásá-
nak eredményeképpen 1999-ben az országos találkozó helyszínén, Pakson az ASE

Paksi egyházközség



376

Sportcsarnokban négy felekezet részvételével megtartottuk a Történelmi Egyházak Re-
gionális Találkozóját magas rangú egyházi és világi vezetõk közremûködésével.

Gyülekezetünkben megtartjuk az ökumenikus imahéten kívül a – korábbról átvett –
Nõk Ökumenikus Világimanapját is minden évben.

Otthont adunk a Kékkereszt paksi csoportjának, segítjük munkájukat, rendezvénye-
iket. Részt vesznek istentiszteleteinken, igénylik a lelkészi szolgálatot. Rendszeresen
szerveznek ún. játszónapokat gyermekek részére.

A KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) paksi csoportja is otthonra talál gyülekezetünk-
ben. Közös szervezésben tartjuk évenként az ún. „Nyomkeresõ” hittantábort a nyári idõ-
szakban.

A gyülekezet Talentum alapítványa támogatja a gyermek- és ifjúsági munkát, a gyüle-
kezeti hitéletet.

A visszakapott iskolaépület a templom mellett gyülekezeti házként kitûnõ szolgálatot
végez. Ugyanakkor nehézséget okoz az épület fenntartása és jobb kihasználása. A leg-
utóbbi tanévig az épület belsõ udvari szárnyát a katolikus iskola, majd utána a városi ön-
kormányzati iskola egyik részlege használta közös megállapodás alapján.

Az ifjúsági munkában a fiatalok leterheltsége és az általánosan tapasztalható prog-
ramáradat miatt nehézséget okoz a rendszeres heti alkalmaknak a megtartása. Öröm volt
a teológus hallgatóktól átvett Passió többszöri elõadása, a jól sikerült kirándulások vagy
a cseresznyéspusztai családi napok.

Öröm az újra megalakult énekkar szolgálata. Bibliaórát a nyári idõszakban is rend-
szeresen tartunk, mert igénylik a gyülekezet tagjai.

Az istentiszteleti látogatottság jónak mondható, sokszínû az istentiszteleten részt ve-
võk összetétele.

A templomi hangversenyek városi eseménynek számítanak.
A presbitérium viszonylag nagy létszámú, de egységes. Képviseli a gyülekezet min-

den rétegét. Többek részérõl elvárható lenne a nagyobb gyülekezeti aktivitás, de sokan ak-
tívan és áldozatkészen viselik tisztüket.

A gyülekezetben folyamatos az épületek felújítása, korszerûsítése. Szép, gondozott
egyházi temetõje van a gyülekezetnek. Önkormányzati segítséggel 2000 nyarán újítottuk
fel a temetõi ravatalozót.

Társgyülekezeti kapcsolat megszûnése. A paksi gyülekezet, a presbiterek jelentõs
anyagi, erkölcsi, szakmai támogatást nyújtottak a testvéri segítség jegyében a kicsiny
dunaföldvári társgyülekezet számára. A gyülekezeti élet érzékelhetõ fellendülése ellené-
re néhány dunaföldvári vezetõ Pakstól való elszakadási törekvése az önálló lelkészi ál-
lás reményében, és így a fogadókészség hiánya oda vezetett, hogy a paksi közgyûlés 2000.
április 16-án egyhangú szavazással kimondta a társulás felbontását.

A JÖVÕ
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A paksi gyülekezet életében egy újabb szakasz következik. A nagyobb eseményeket, ren-
dezvényeket felváltják a kisebb létszámú összejövetelek, csoportos találkozások a réteg-
munka jegyében.

A lelkészi szolgálatban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a személyes pásztorolásra,
látogatásokra. Erõsíteni kell a gyülekezeti, munkatársi aktivitást. Számítunk az énekkar
„kovászára”.

Folytatni szeretnénk az ökumenikus együttmûködést, találkozásokat. Ápoljuk a vá-
rosi önkormányzattal való jó kapcsolatot. A környezõ falvakban is szeretnénk az
egyházi együttmûködést képviselni.

A német testvérgyülekezettel (Langenzenn) fenntartjuk, megújítjuk a kölcsönös láto-
gatásokat.

A lehetõségeket jól kihasználva továbbra is jól szervezetten kell végezni az iskolai hit-
oktatást, konfirmációi oktatást, meg kell újítani az ifjúsági munkát. Folytatni kell a gyer-
mekprogramokat, hittantáborokat, kirándulásokat, családi napokat.

A gyülekezeti élet és a lelkészi szolgálat középpontjában továbbra is a templomi isten-
tisztelet áll. Legyen vonzó az istentisztelet mind az igehirdetésben, mind a liturgiában
egyaránt a gyülekezet minden rétege számára.

A kazuális szolgálatok egyértelmûen gyülekezetépítõ alkalmak, hiszen elérhetjük az
emberek széles rétegeit. Ápolni kell a bizalmat minden gyülekezeti szolgálatban.

Szeretnénk továbbra is templomi hangversenyeket rendezni. Meg kell találnunk az
iskolaépület megfelelõ és fenntartható funkcióját.

Továbbra is segítjük a Kékkereszt munkáját, a KIE mûködését.
A lelkészlakás rövid idõn belül felújításra szorul. Ez már közvetlen, jövõ évi feladat.

2002 júliusában a Széchenyi-terv keretében benyújtott pályázaton nyert összeg segítsé-
gével belsõ lakásfelújítást tudtunk megvalósítani.

A templom környezetében most végeztünk nagyobb felújítást, térburkolást, új kapu-
zat elkészítését. Ezt a környezeti rendezést is folytatni kell. A templomon kb. 5 év múlva je-
lentõs külsõ javításokat kell majd végezni. Ennek az összege elérheti a 7–8 millió forintot
is.

Gyülekezetünk jövõje elválaszthatatlan egész egyházunk jövõjétõl is. Ezért magun-
kat, gyülekezetünket és egyházunkat Isten kegyelmébe ajánljuk!

Szabó Vilmos Béla
gyülekezeti lelkész

  DUNAFÖLDVÁR*

A dunaföldvári gyülekezet 1827 táján keletkezett, anyakönyvei 1829 óta maradtak fenn.

Paksi egyházközség
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1829 és 1830 között Pataki Pál volt a lévita-tanító. 1830 óta szolgáltak lelkészek a gyüleke-
zetben: Mérnyi Sámuel (1830–1832), Zámolyi József (1832–1844), Bors János (1844–
1862), Osztroluczky Mihály (1863–1867), Gaál László (1868–1870), Nagy Sándor (1871–
1886), Adorján Ferenc (1886–1932), Csaby József (1932–1948) és Mihácsi Lajos (1948–
1980). Mihácsi Lajos volt az utolsó helyben lakó lelkész. 1980 óta a paksi lelkészek
gondozták, majd újabban a dunaújvárosi.

Lelkészi hivatal: 7030 Paks, Kossuth L. u. 29. Tel.: (75) 310 320
Istentiszteleti hely: Paks, Kossuth L. u.

Lelkész: Szabó Vilmos Béla
Felügyelõ: Pálmai István
Lélekszám: 1950/1519/806
Testvérgyülekezet: Langenzenn (Németország)

Anyagyülekezet: Paks (1657/1500/800)
Társegyház: Dunaföldvár (152/-/-)
Szórvány: Bölcske (28/-/-), Dunaszentgyörgy (52/8/5),

Elõszállás (26/-/-), Gerjen (10/3/-),
Madocsa (8/5/-), Németkér (17/3/1)

A dunaföldvári gyülekezetet és annak szórványait, Bölcskét és Elõszállást jelenleg a
dunaújvárosi lelkész gondozza.

10. Pécs és Környéke Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Pécs
Az ezredforduló idõszakának szép eseménye Pécsett, hogy az ENSZ a világörökség ré-
szévé minõsítette a történelmi belváros, székesegyház elõtti terét. A székesegyház al-
temploma, valamint a tér alatt található sírkamrák az 1600 évvel ezelõtti keresztény életrõl
tanúskodnak. Az ókeresztény mauzóleum, a korsós sírkamra eddig is látogatható volt,
most újabb leletekkel gazdagodik a város.

A város jelentõsége késõbb sem csökkent, hiszen az István király által alapított tíz püs-
pökségben a pécsi is megtalálható. Fontos stratégiai, kereskedelmi, gazdasági, kulturális
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és vallási központ lett tehát Pécs. Rangját csak emelte, hogy Nagy Lajos király a bolognai
egyetem mintájára megalapította az elsõ magyar universitast városunkban, 1367-ben.

A mohácsi vészt követõ idõszak a város számára 143 évig tartó megszállást jelentett,
annak minden tragikus következményével együtt. Keleti típusú várossá építették át a te-
lepülést sok mecsettel, minarettel, bazárral. A helyi keresztény (katolikus – protestáns)
közösség viszonylagos vallásszabadságban élt, a török a városon kívül meghagyott egy
templomot, melyet közösen használtak. Valószínû, hogy az 1540-es években, evangéli-
kus iskola is mûködött. Ami bizonyos, hogy Sennyei váci püspök egy 1629-ben keltezett
levélben ezt írja: „Pécs városa olyan nagy, mint Bécs, van benne a katholikusoknak 30–40
házuk, a török és más vallásúak bírnak körülbelül 1000 házat.”

A török után a protestánsokra még nehezebb idõk jöttek, ugyanis a katolikus restaurá-
ció nem tûrte meg õket. Vagy katolizáltak, vagy elmenekültek… 1804-ben aztán megtört
a jég, a városi tanács nem csekély ellenállás után megadta a letelepedési engedélyt az
evangélikus Nendtvich Tamás gyógyszerésznek, aki a Szepességbõl került Pécsre. Õt kö-
vették még kézmûvesek, iparosok, akiket összefogva Nendtvich Tamás megszervezte az
evangélikus szórvány gyülekezetet. Kismányokra, Majosra, Bonyhádra jártak hitük
gyakorlására és az úrvacsora ünneplésére. A távolságok: 35–40 km, gyalog, lovas
kocsival is tekintélyes utak.

Idõvel a kis közösség imaházat vásárolt, a gyerekek iskoláztatására tanítót fogadott,
1846-ban elnyerte a leányegyházi státust, és Magyarbóly filiája lett. Gyûjtés kezdõdött a
leendõ templom építésére, a gyülekezet vágya, hogy önálló legyen 1869-ben teljesült, hogy
saját lelki otthona legyen, 1875-ben vált valóra. A gyülekezet elsõ lelkésze Jeskó Lajos
(1869–1908).

A templomépítés szép, de nagyon nehéz feladata összekovácsolta a gyülekezetet.
Megható, hogy mennyi áldozat árán épült meg a templom. Szép lassan a berendezés is el-
készült, az orgonát a pécsi Angster cég készítette, az oltárképet Madarász Viktor festette,
helyére került a keresztelõkõ is.

1868-ban az iskolákat államosították, így megszûnt az evangélikus iskola is. A hitok-
tatás céljára szükséges volt egy termet építeni. 1888-ban elkészült a tanterem a lelkészla-
káshoz csatlakozóan.

Jeskó Lajos halála után a gyülekezet lelkésze Porkoláb Gyula (1908–1915). Ebben az
idõben a gyülekezeti élet hanyatlani kezdett. 1917-ben került Pécsre Baldauf Gusztáv lel-
késznek, akit szolgálatának tízéves évfordulóján az akkori felügyelõ, Nendtvich Andor
így méltatott: „Baldauf Gusztáv tíz éve lelkésze a pécsi gyülekezetnek. A háború, a szerb
megszállás és az utána következõ inflációs idõk sok és nagy nyomorain át bölcsen és
nagy hozzáértéssel, igaz hittel és lelkiismeretességgel vezette gyülekezetünket.
Hatalmas munkabírása, nagy lendülete a már-már elpusztuló gyülekezetbõl számban
erõs, tekintélyben gazdag, vallásosságában elmélyült, öntudatos gyülekezetet teremtett.
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Belmissziói egyesületei a bizakodó jövõ zálogai, ezért hála és elismerés illeti szeretett
lelkészünket.”

Baldauf Gusztáv még 1917-ben átélt egy hajószerencsétlenséget, és akkor megfogad-
ta, hogy árvaházat alapít. A dédelgetett álom csak halála után valósulhatott meg, így lett
névadója a ma is mûködõ szeretetotthonunknak. 1931. április 21-én hunyt el.  A szolgá-
latot Takó István folytatta 1931-tõl 1944-ig, majd 1945-tõl Káldy Zoltán. A háború utáni
idõszak, az ébredés és evangélizációk megpezsdítették a gyülekezet életét. Káldy Zoltán
karizmatikus személyisége is nagyban hozzájárult az eleven gyülekezeti élethez. Püs-
pökké választása után Balikó Zoltán folytatta a szolgálatot, aki 1990-ig volt a gyülekezet
parókusa. 1990 óta Varsányi Ferenc a megválasztott lelkész. Az 1999-ben létrehozott má-
sodik lelkészi állásra Sefcsik Zoltánt választották meg, majd miután õ 2001-ben Szek-
szárdra távozott, 2002 óta Baranyay Csaba tölti be ezt az állást. 1977 és 1983 között Szabó
Lajos, 1985 és 1990 között Varsányi Ferenc, 2002 óta Baranyayné Rohn Erzsébet másod-
lelkészként szolgált, illetve szolgál.

A Pécs környéki leányegyházak és szórványok
Pogány filia az 1800-as évék végén, az egyébként döntõ részben horvát nemzetiségû falu-
ban megtelepedett német (sváb) földmûvesekbõl keletkezett. Volt iskolája, a szolgálato-
kat mindig Pécsrõl látták el. 1982-ben saját erõbõl kis templomot építettek.

Vasas bányásztelepülés volt, 1948-ban anyásult. Vasas székhellyel itt szolgáltak: Zol-
tai Gyula (1947–1957), Fogarasi Árpád (1957–1962), Missura Tibor (1962–1977), Roszík
Miklós (1977–1978) és Szabóné Mátrai Marianna (1978–1983). Ez a formáció nem lát-
szott életképesnek, azóta újra Pécs gondozza.

Komló szintén bányásztelepülés, a lakosság az ország minden tájáról verbuválódott,
a bányabezárásokat a város nagyon megsínylette. 120 elérhetõ lélekkel számolunk.

A tengernyi szórványba általában házasodás révén vagy a megélhetés miatt teleped-
tek le az evangélikusok. Az Ormánság református vidék, míg az összes többi település
katolikus.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI ÉLETE

A rendszerváltoztatás idõszaka a gyülekezet életében is új kihívásokat hozott. A nagyobb
szabadság több szolgálati lehetõséget is jelentett. Kiteljesedett a hitoktatás, újjáalakult a
cserkészcsapatunk (668-as Gyóni Géza Cserkészcsapat), a fiatalok egy csoportja a
MEVISZ Bárka szakosztályában tevékenykedik. Evangélikus Szemle címmel gyülekezeti
lapot alapítottunk, létrehoztuk a „Luther-rózsa” alapítványt.

Szépen alakulnak a testvérgyülekezeti kapcsolataink is. Lahtival igen intenzív a kap-
csolat, tíz éve rendszeresen jönnek évi kétszer konfirmandustáborba, énekkarok kölcsö-
nös látogatása is volt. A szeretetotthonunkat megható módon rendszeresen, jelentõs ösz-
szegekkel támogatják. Fellbach-Oeffingennel néhány éves a kapcsolat, adományaikkal
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támogatják a gyülekezetet, énekkarok cseréje is volt, jó a kapcsolat. Kolozsvárral tavaly
vettük fel a kapcsolatot, reménykeltõ a kezdés.

1990 nyarától kezdve minden évben folyamatosan renoválunk, ill. építünk. Tataroz-
tuk a lelkészlakásokat, a templomot, a tantermet, 100 fõs kápolnát alakítottunk ki, ha-
ranglábat építettünk. A cserkészek és fiatalok számára modern, minden igényt kielégítõ
házat építettünk. Tartási és vagyonátruházási szerzõdéssel a gyülekezet tulajdonába
került a Pécs, Szent István tér 11. sz. alatti ingatlan, mely eredeti állapotában 4 lakást tar-
talmazott. Itt kialakítottuk a szeretetotthon új, modern létesítményét, 16 fõ számára.

Lelki élet – csoportok – foglalkozások
A szerteágazó szolgálatok bemutatása legegyszerûbben úgy történhet, hogy egy hét ese-
ményein tájékozódunk.

Hétfõnként rendszeresen asszonyóra van, havonta egyszer még a szenior csoport ta-
lálkozik, ill. a missziói csoport.

Kedd – Hittanórák (2 iskolai, 1 gyülekezeti), felnõtt fiatalok bibliaórája, cserkészfoglal-
kozás.

Szerda – Délelõttönként 3 bibliaóránk van a szeretetotthonokban, ill. gyülekezeti alka-
lom tea, sütemény mellett. Egy pécsi szakmunkásképzõ intézetben „Bibliaiskola” elne-
vezéssel 3 hittanóránk van. Délután cserkészfoglalkozás, este kóruspróba. Komlón ha-
vonta egyszer, a hónap utolsó szerdáján ifjúsági órát tartunk. Pécsváradon a hónap
utolsó szerdáján van bibliaóra.

Csütörtök – Havonta egyszer a gyereklátogató csoport találkozik, este 6-kor gyüleke-
zeti bibliaóra van Pécsett. Komlón és Pogányban szintén bibliaórát tartunk.

Péntek – Délelõtt áhítat a Szabadság úti szeretetotthonban, délután hittanórák (Kom-
lón két óra, Pogányban egy óra, Pécsett egy óra hittan és ovishittan), este 6-kor férfióra.

Szombat – Délelõtt hittanórák, konfirmandusóra, délután ifjúsági óra a serdülõk szá-
mára.

Vasárnap – Istentiszteletek Pécsett 8, 10, 18 órakor a Dischka Gyõzõ u. 4–6. sz. alatti
templomban (a 10 órás istentisztelettel párhuzamosan gyerekfoglalkozás van), 9 órakor
a Szabadság u. 18. alatti szeretetotthonban. Pogányban 9 órakor, Vasason ½ 11-kor, Kom-
lón 15 órakor.

Havi egyszeri alkalmak: a hónap elsõ vasárnapján 15 órakor Szilváson, második va-
sárnapján 15 órakor Szentlõrincen, negyedik vasárnapján 15 órakor Átán, a hónap utol-
só szerdáján 17 órakor Pécsváradon.

TERVEK – JÖVÕKÉP

Pécs, nagyváros lévén, egészen bizonyos, hogy sok rejtõzködõ evangélikust õriz. A felku-
tatás igen nagy feladat, de egyáltalán nem reménytelen. A gyülekezet lélekszáma Pécsett
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nem csökken, hanem növekszik. Jelen kell lenni a helyi médiában, itt nagy lehetõségek
vannak. (Az Új Dunántúli Napló hathetenként biztosít megjelenést, a Pécsi Rádió szintén
rendszeresen rendelkezésre áll, a Pécs TV-ben havonta tízperces mûsorunk van,  amelyet
kétszer ismételnek.)

A népegyházi keretbõl kezd a gyülekezet a missziói forma felé menni. Istentiszteleti és
bibliaórai alkalmainkat rendszeresen látogatják nem evangélikus testvéreink is. A gyü-
lekezetépítés egyetlen módja a reformátori örökség komolyan vétele. Az igét tisztán hirdet-
ni, a szentségeket helyesen kiszolgálni.

Ennek kísérõje a szeretetszolgálat. A Baldauf Gusztáv Szeretetotthon Pécsett az egyik
legjobb presztízsû ilyen jellegû intézmény. Ennek bizonyítására csak annyit, hogy a le-
hetséges férõhelyeinkre három-négyszeres a túljelentkezés. A Szabadság úti épületünk
mûszaki állapota katasztrofális, bármelyik pillanatban bezárathatná akármelyik szak-
hatóság. Ebben a házban 35 fõt gondozunk a mostoha körülmények ellenére példásan.
Halaszthatatlan a fõépület teljes rekonstrukciója, a pavilonszárny lebontása és helyette
egy új építése. Számításaink szerint cca. 4 000 m2 új hasznos alapterületre van szüksé-
günk. Ha erõnk engedné, akkor egy geriátriai osztály alapítására is szükség volna. Az ál-
lami egészségügy ilyen jellegû szolgálatát hadd ne minõsítsem. Számtalan megkeresés
jön, lesz-e ilyen munkaágunk…? Távlatosan a házi szociális gondozásban is gondolko-
dunk, mert erre is rettenetes nagy igény van.

Pécs egyetemi város. Nincs iskolánk, nem is gondolkodunk iskolában, de egy diákott-
hon középiskolás és egyetemi hallgatóknak, nagyon hiányzik. Az evangélikus nevelés-
nek fontos helye lehetne egy kollégium. Ez dédelgetett vágyunk, anyagiak híján eddig
csak álom maradt.

A gyülekezeti életre nézõen reménykeltõ a fiatalok szolgálatkészsége, õket még jobban
be kell vonni a szervezési feladatokba. A kiegyenlített tempójú munka híve vagyok, nem
nagyon szeretem a kampányokat. Sok testvér viseli a szívén a gyülekezet dolgait, legalább
50 olyan szolgáló lelkületû gyülekezeti tagunk van, aki a legkülönbözõbb feladatokra
kérhetõ.

A szórványok lelkigondozása is kiegyensúlyozott, Pogányra még nagyobb figyelmet
kell fordítani, mert dinamikusan fejlõdik, Pécs „elõvárosa” lesz. A hamarosan megnyí-
ló nemzetközi repülõtér is a fejlõdés motorja lehet. Komlón talán szerencsés lenne egy
saját missziói központot alapítani, saját templom nem lévén a reformátusoknál vagyunk.
A kapcsolat példás, de mégis csak vendégek vagyunk.

Varsányi Ferenc
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 6. Tel.: (72) 516  331
Istentiszteleti hely: Pécs, Dischka Gy. u. 4–6.

Pécs, Szabadság u. 18. (szeretetotthon)
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Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. (református templom)
Pogány, Petõfi u. 3.
Vasas, Bethlen Gábor u. 17.
Áta (r. k. kápolna)
Pécsvárad, Kossuth u. 17. (általános iskola)
Szentlõrinc (ref. templom)
Szilvás, Attila u. 35. (r. k. kápolna)

Lelkész: Varsányi Ferenc
Baranyay Csaba
Baranyayné Rohn Erzsébet másodlelkész

Felügyelõ: Weisz László
Lélekszám: 4058/2605/1084
Testvérgyülekezet: Fellbach-Oeffingen (Németország), Kolozsvár,

Lahti (Finnország)

Anyaegyház: Pécs (2907/2150/750)
Társegyházak: Komló (323/120/66), gondnok: Puchert Jenõné

Pogány (119/120/110), gondnok: Meng Péter
Vasas (100/60/40), gondnok: Kõrösi László

Szórvány: Abaliget (7/1/1), Almamellék (2/-/-), Almáskeresztúr (1/-/-),
Áta (24/20/15), Bakonya (4/-/-), Baranyaszentgyörgy (2/-/-),
Basal (4/2/2), Belvárdgyula (5/-/-), Berkesd (10/2/2),
Bicsérd (3/-/-), Birján (1/-/-), Boda (3/-/-), Bodolyabér (3/-/-),
Bogád (12/-/-), Bosta (3/-/-), Botykapeterd (1/-/-),
Bükkösd (3/-/-), Bürüs (2/-/-), Cserdi (1/-/-), Cserkút (4/-/-),
Csonkamindszent (1/-/-), Egerág (23/8/8), Ellend (1/1/1),
Erdõsmecske (2/-/-), Gerde (4/-/-), Görcsöny (16/3/3),
Gyód (5/-/-), Hásságy (2/-/-), Hetvehely (5/0/0),

Hosszúhetény (33/5/5), Husztót (1/-/-), Kacsóta (4/-/-),
Keszü (7/3/3), Kétújfalu (2/-/-), Királyegyháza (2/-/-),
Kishajmás (2/-/-), Kisherend (1/-/-), Kozármisleny (58/25/15),
Kökény (2/2/2), Kõvágószõlõs (9/-/-), Kõvágótõttõs (3/-/-),
Liget (2/-/-), Lothárd (3/-/-), Lovászhetény (4/-/-),
Magyarhertelend (4/-/-), Magyarlukafa (5/-/-),
Magyarsarlós (7/-/-), Magyarszék (2/-/-), Mánfa (7/-/-),
Martonfa (1/-/-), Mecsekpölöske (5/-/-),
Mindszentgodisa (5/-/-), Mozsgó (4/-/-), Nagykozár (11/3/3),
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Nagypall (3/-/-), Nagypeterd (1/-/-), Nemeske (2/-/-),
Nyugotszenterzsébet (2/-/-), Olasz (2/-/-), Orfõ (8/-/-),
Oroszló (7/-/-), Pécsudvard (11/2/2), Pécsvárad (56/20/10),
Pellérd (22/5/2), Pereked (4/-/-), Romonya (4/-/-),
Somogyapáti (1/-/-), Somogyhárságy (2/-/-),
Somogyviszló (2/-/-), Szabadszentkirály (2/-/-),
Szalánta (11/2/2), Szemely (4/6/6), Szentegát (3/-/-),
Szentlászló (7/-/-), Szentlõrinc  (56/15/15), Szigetvár (32/5/4),
Szilágy (2/-/-), Szilvás (10/20/12), Szõkéd (2/-/-),
Tótszentgyörgy (1/-/-), Újpetre (5/5/5), Vásárosbéc (1/-/-),
Zádor (1/-/-), Zengõvárkony (2/-/-), Zók (5/-/-)

Hozzá tartozik még: Apátvarasd, Aranyosgadány, Bakóca, Bánfa, Csebény, Csertõ,
Dencsháza, Dinnyeberki, Gilvánfa, Gyöngyfa,
Gyöngyösmellék, Helesfa, Hobol, Horváthertelend, Ibafa,
Katádfa, Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisdobsza, Kistamási,
Kovácsszénája, Magyarmecske, Magyartelek, Merenye,
Molvány, Nagydobsza, Nagyváty, Okorág, Okorvölgy,
Patapoklosi, Pécsbagota, Pécsdevecser, Peterd, Pettend,
Regenye, Rózsafa, Somogyhatvan, Sumony, Szágy,
Szentdénes, Szentkatalin, Szõke, Szörény, Szulimán,
Teklafalu, Téseny, Tormás, Várad, Velény

Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon
7623 Pécs, Szabadság u. 18. Tel.: (72) 515 697
Igazgató: Varsányi Ferenc lelkész
Otthonvezetõ: Juhász Eszter

11. Sárszentlõrinci Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A sárszentlõrinci evangélikus gyülekezetet 1722-ben alapította Szeniczei Bárány
György (1682-tõl 1757-ig élt), a dunántúli pietizmus nagy alakja, tudós lelkipásztor, bib-
liafordító. Õ volt a tolnai egyházmegye megszervezõje és elsõ esperese is 1725-tõl. Az
anyakönyvek 1722-tõl maradtak fenn. Nyolc magyar családdal érkezett a törökdúlás
idején elnéptelenedett pusztára a szomszédos Györkönybõl, ahol a helyi német ajkú gyü-
lekezettel megromlott a viszonyuk. A szerény kezdet hamarosan virágzó gyülekezetet
eredményezett. Néhány évtized alatt több száz dunántúli magyar evangélikus család
telepedett le Sárszentlõrincen. Számûzetése idején, 1726 és 1729 között Bárány Györgyöt
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Bödõ Mihály helyettesítette. Halála után a késõbbi dunántúli püspök, Perlaki Gábor volt
1757 és 1765 között a sárszentlõrinci lelkész.

Az alapításkor emelt kis sártemplom hamarosan szûkké vált. A ma is álló, 1000 férõhe-
lyes téglatemplomot 1775-ben építették Nagy István (élt 1728–1812) lelkészsége alatt, aki
1765-tõl haláláig szolgált Sárszentlõrincen, 1768-tól alesperesként, 1775-tõl fõesperes-
ként, 1796-tól püspökként. A templom építésének különlegessége, hogy Mária Terézia
idején, a türelmi rendelet elõtt épült, de a gyülekezet Pozsonyban és Bécsben mégis kijárta
az engedélyt, hogy nagyméretû, az utcasorból kiemelkedõ téglaépületet emelhessen, to-
ronnyal.

1806-ban, Nagy István püspöksége idején alapították a sárszentlõrinci algimnáziu-
mot is, melynek híres tanára volt Lehr András 1831-tõl 1853-ig, és híres diákja Petõfi Sán-
dor 1831–32-ben. A gimnáziumot késõbb Bonyhádra helyezték, ma újra az evangélikus
egyház kezelésében van.

Petõfi lõrinci diákoskodása idején a lelkész Balassa János (1812–1842) volt, akinek fia,
Balassa János (élt 1814–1868) híres orvosprofesszor ma a szekszárdi kórház névadója.

Sárszentlõrinc szülötte Zsivora György (1804–1883) ügyvéd, táblabíró, a királyi tábla
tanácselnöke, 1860-tól Csanád vármegye fõispánja, bõkezû alapítványtevõ (többek kö-
zött a Magyar Tudományos Akadémiának, melynek már 29 éves korában levelezõ tagja
volt, 100 000 forintot adományozott), szegények támogatója. Ma a sárszentlõrinciek az-
zal tisztelik emlékét, hogy a népfõiskolai alapítvány az õ nevét viseli.

Sárszentlõrinci lelkész volt Badics István (1843–1876), Sántha Károly költõ (élt 1840–
1928), evangélikus énekeskönyvünk több énekének szerzõje. Sárszentlõrinci szolgálati
ideje (1876–1911) volt költõi pályájának a delelõje s gazdag irodalmi munkásságának
legjelentõsebb helyszíne.

Sántha Károly utóda Bohár László volt, de csak nyolc évig (1911–1920), mert a szegé-
nyekkel szolidaritást vállaló fiatal lelkész a Tanácsköztársaság idején a földreformról írt
cikket a megyei újságba, ezért késõbb meghurcolták, elvesztette hivatalát, s haláláig,
1965-ig nem kapott elégtételt.

A gyülekezet lelkésze 1921-tõl 1953-ig Fábián Imre volt, akinek az idején fellendült és
virágzott az egyesületi élet. Az egyházi iskolák révén is a templom és az iskola a kultúra és
a mûvelõdés központjává vált. 1938-tól az egyházmegye esperese is volt.

1953-tól 1985-ig a szocializmus okozta gazdasági hanyatlás és szellemi elsivároso-
dás idején Csepregi Béla volt a gyülekezet lelkésze, aki osztozott a gyülekezettel a sze-
génységben, s a maga eszközeivel, széles körû mûveltségével igyekezett világító fáklya
lenni a sötétségben, nyitogatni a szemeket, szellemi, kulturális távlatokat és
lehetõségeket megtalálni. Finn egyházi kapcsolatai révén testvérgyülekezeti kapcsolatot
létesített egy finn gyülekezettel, a tamperei Kaleva gyülekezettel, ezzel kaput tárt a
nagyvilágra egy földhözragadt szemléletû korban. E kapcsolat révén sokan nyertek
lehetõséget e kis község lakói közül is utazásra, világlátásra, testvéri kapcsolatok
megélésére. E kapcsolat máig virágzó.
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1985-tõl Karl Jánosné Csepregi Erzsébet a gyülekezet lelkésze.

A GYÜLEKEZET JELENE ÉS TERVEI

A 20. században a falu jelentõsége egyre csökkent. Az út- és vasúthálózat úgy jött létre,
hogy Sárszentlõrincet elkerülik a fontosabb útvonalak, a falu egy zsákutca utolsó állo-
mása. A rossz közlekedés miatt kevés a munkahely, erõs az elvándorlás. A szocialista idõ-
ben a termelõszövetkezet volt az egyetlen munkalehetõség, ma ez is megszûnt, nagy a
munkanélküliség. A falu õslakosai, a magyar evangélikusok vagy kihaltak (ezen a
területen is divatban volt az egyke), vagy elköltöztek, az új beköltözõk más vallásúak, az
utóbbi harminc évben cigányok. A gyülekezet lélekszáma az utóbbi ötven évben a tizedére
csökkent. Ma a falu lakosainak létszáma 1100, ebbõl kb. 200 az egyháztag, közülük is
sokan eredetileg nem evangélikusok, de mivel más felekezetnek nincs istentiszteleti
helye a faluban, akinek egyházi szolgálatra van igénye, az nálunk találja meg.

Közigazgatásilag Sárszentlõrinchez tartozik Uzd, melynek evangélikus templomát
felváltva használják a reformátusok és a katolikusok is. A sárszentlõrinci lelkész gon-
dozza a nagydorogi evangélikusokat is.

Célunk épületeink fenntartása. 2003 nyarára tervezzük a templom renoválását. Az
elöregedett, munkanélküliségtõl sújtott gyülekezetben igen sok szociális probléma van,
a gyülekezet népfõiskolai alapítványa ezeket a problémákat igyekszik orvosolni munka-
helyteremtéssel, szociális szolgálat végzésével. A falu missziói terület, igyekszünk be-
vonni az egyház hatáskörébe minden lakót. Különösen nehéz, de fontos feladatunk a ci-
gányok integrálása a gyülekezet és a falu életébe. Távoli tervünk (vágyunk és álmunk) ci-
gány-magyar népfõiskola létrehozása és mûködtetése az integrálás elõsegítésére.

Karl Jánosné Csepregi Erzsébet
gyülekezeti lelkész

Lelkészi hivatal: 7047 Sárszentlõrinc, Petõfi u. 45. Tel.: (75) 333 110
Istentiszteleti hely: Sárszentlõrinc, Petõfi u.

Sárszentlõrinc-Uzd, Táncsics u.
Nagydorog, Kossuth u. (református gyülekezeti terem)

Lelkész: Karl Jánosné Csepregi Erzsébet
Felügyelõ: dr. Bohár Anna
Lélekszám: 541/250/180
Testvérgyülekezet: Kaleva gyülekezet, Tampere (Finnország)

Anyaegyház: Sárszentlõrinc (363/200/150)
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Szórvány: Kajdacs (22/-/-), Nagydorog (156/50/30)

12. Szekszárd és Környéke Evangélikus
Egyházközség

A SZEKSZÁRDI GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A Szekszárdi Evangélikus Egyházközség 1908-ban kezdett el épülni. Az a terület, amely
ez évtõl kezdve a „Szekszárdi Ág. Hitv. Ev. Missziói Egyházközség” nevet viselte, a 16.
század gazdag reformációtörténeti hagyományait, emlékeit takarta. A reformáció elsõ
nyomai Sztárai Mihály prédikátor-püspök nevéhez fûzõdnek, aki a mai egyházközség
területéhez tartozó Tolnán mûködött jó ideig. A 19–20. sz. fordulóján Szekszárdon, mint
a vármegye  különféle hatóságai és intézményei, iskolák, kórháza stb. székhelyére, az ez
idõ szerint folyton vándorló tisztviselõk és iparosok települtek le – nagyon sok közülük
evangélikus nagygyülekezetbõl érkezett. Az egyházmegyei elnökség 1907-ben a szek-
szárdi hívekkel közgyûlést tartott, amelyen határozottan kifejezést nyert az az óhajtás,
hogy Szekszárdon misszióilelkész-állomás létesüljön.

A püspök 1908. szeptember 9-én kinevezte Németh Gyula paksi segédlelkészt gyüle-
kezetszervezõ adminisztrátornak. Szeptember 27-én, de. 10 órakor az egyházközség
megalakulása után elsõ istentiszteletét a gimnázium elsõ emeleti dísztermében tartotta
meg. Szekszárdon kívül elsõsorban Tengelic és Jánosmajor szervezésére került sor, de
ezenkívül még hat község: Tolna, Mözs, Sióagárd, Õcsény, Decs, Sárpilis
anyagyülekezethez csatolásával ismerte el az egyházkerületi közgyûlés a megalakított
szekszárdi gyülekezetet. 1908 óta önálló anyakönyvet is vezetnek.

Az evangélikusok száma ekkor 1264 volt. Szekszárdon a központban a szervezés
mellett megindult nagy lendülettel és szép eredményekkel a templomépítésre való elõké-
szület.

1910. június 19-én a gyülekezet közgyûlésén egyhangúlag Németh Gyula szervezõ
adminisztrátort választotta meg lelkészévé.

Az 1914-ben kitört világháború szomorú feladatokkal sokasította a lelkész munkáját.
A hadbavonultakkal való kapcsolattartás, a sebesültek látogatása, a katonatemetések
mind rá vártak. A háború vége, az utána zajló forradalmi események közelebbrõl érintet-
ték a gyülekezetet is. Az iskolai hitoktatás megszüntetése, a gimnáziumból az istentisz-
teletek kitiltása, a pénz értékének folyamatos romlása foglalkoztatta különösen az egy-
háztanácsot, a közgyûlést.

Mivel az 57 000 korona gyülekezeti pénzvagyon szinte teljesen elértéktelenedett, a
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gyülekezet elhatározta, hogy a begyûlõ pénzt építési anyagba fekteti be. Az ezzel megbí-
zott építési bizottság Friedrich Lóránt mûépítészt, egyetemi tanársegédet bízta meg a
templom és a lelkészlakás tervezésével. Az építési munka elkezdõdött és erõteljes tempó-
ban folyt: a tél beköszönte elõtt a templom, a gyülekezeti terem és a lelkészlakás már tetõ
alatt volt. December 2-án a gyülekezet jelenlétében a lelkész ünnepélyesen átvette a rézön-
tõk által öntött új, valamint az elárvult nagyszékelyi templomból kapott kisebb harangot.
Végül elkészült a sok munkával, áldozatkészséggel épített templom, s azt 1928. december
16-án Kapi Béla püspök szentelte föl.

A rendszeres gyülekezeti élet most már rendes mederben folyhatott. A templom belsõ
berendezésében még voltak hiányok, de ezek is megoldódtak. Egy házaspár fehér már-
vány keresztelõmedencét és reá vörösréz fedélt készíttetett és ajándékozott.  1931-ben a
bonyhádi gyülekezet felajánlotta gyülekezetüknek régi barokk orgonáját. A gyülekezet
az akkor kb. 130 éves orgonát – felújítás után – nagy örömmel vette birtokba, kilátástalan-
nak tûnõ álma valósult meg. 1938-ban az – iparmûvész által tervezett és készített – színes
ablakokat avatta fel a lelkész, melynek anyagi fedezete egyéni megajánlásokból és gyûj-
tésbõl jött össze. 1940-ben Kapi Béla püspök felavatta oltárképünket, melyet Szabó Dezsõ
szekszárdi festõmûvész készített el Mt 11,18 Jöjjetek énhozzám mindannyian… témája alap-
ján. Ezzel templomunk belsõ berendezése jószerint teljessé lett.

A gyülekezet életében fontos szerepet játszott a Nõegylet és a Diákszövetség. Istentisz-
teletekre, felnõtt- és ifjúsági bibliaórákra és egyéb alkalmakra mozgósítást lelkesen vállal-
ták, nemkülönben a különbözõ célokra történõ gyûjtést. A lelkész külmisszióért érzett fe-
lelõssége, melyet a hívekbe is beoltott, ünnepi alkalmakká tette azokat az eseményeket,
amikor az 1930-as években finn, német, norvég, magyar külmisszionáriusok szolgáltak
a gyülekezetben. Ugyancsak a Keresztyén Ifjúsági Egyesület munkájába is bekapcsoló-
dott a gyülekezet ifjúsága és lelkésze, aki több nemzetközi konferencián is delegációval
részt vett.

1941–44. években benne voltunk a háborúban, s ez a gyülekezeti munkában is éreztet-
te hatását. A háború során sokan eltávoztak, de sok menekült is érkezett a városba. A lel-
kész hûséges maradt az itthon maradt hívekhez.

1945–48. esztendõkben a gyülekezet élete és munkája kezdett a régi mederbe visszate-
relõdni. 1949-ben gyermek-bibliaköri munkát, házi áhítatokat, imaközösségeket iktat-
tunk a gyülekezet munkarendjébe. Fiatalok és idõsebbek jártak csoportosan konferenci-
ákra.

1951 õszén Németh Gyula bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát. Utódja fia, Né-
meth István segédlelkész lett, akit a gyülekezet egyhangúlag meghívott lelkészévé. Ezt
megelõzõleg már néhány éve gyülekezetünket is elérte a nagy ébredés. Ez meglátszott az
istentiszteletek és a hétközi alkalmak létszámán is. De azon is, hogy munkatársak jelent-
keztek – a lelkészt segítvén – család- és beteglátogatásra, gyermekek közötti szolgálatra.
A konferenciákon, evangélizációkon részt vevõk lelki ajándéka a hívõk segítségét ered-
ményezte a gyülekezetben is.
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Az 1950-es években azonban a politikai szorítás az egyház körül erõsödött. Bár az ál-
dozatkészség növekedett, s így a legszükségesebb javítási munkákat el tudtuk végeztetni,
viszont a templomlátogatók száma csökkent, ismét nagyobb mérvû lett az egyházi alkal-
maktól való óvatos tartózkodás. A bibliaórák látogatottsága is csökkent, s miután a hit-
tanórák megszûntek jelentkezés hiányában, a vasárnapi gyermekbibliakör
helyettesítette azokat. Ezekben megfelelõ létszámban folyt a munka. 1956-ban, a
forradalom idején fellélegeztünk rövid idõre és ismét tele volt a templom, de a következõ
években megint foghíjasok lettek a templompadok. Kiemelkedõ esemény volt 1958-ban
egyházközségünk megalakulásának 50. éves jubileuma, melyen igét hirdetett Németh
Gyula ny. lelkész, a gyülekezet szervezõje.

A következõ esztendõkben a munka csendesen, de már nem látványosan tovább folyt.
Csendesnapok, vendégszolgálatok, egyházzenei áhítatok mélyítették az ebben a világ-
ban szolgáló hûséges „kevesek” hitét. 1965-ben Németh Gyula ny. lelkész egy esti áhíta-
ton szeretett hívei között meghalt. A templomból hatalmas részvét és hálaadás kísérte
utolsó útjára a temetõbe.

A belsõ missziót gazdagította egy hollandiai testvérgyülekezet jelentkezése Ede váro-
sából. Egy háború elõtti konfirmandusunk indította el a közeledést. Jóvoltukból megláto-
gathattuk egymást, a gyülekezetbõl sokan kikerültek Edébe, és megismerhették egyházi
munkájukat. A hozzánk jövõ holland látogatók pedig tapasztalatot szerezhettek a „ke-
retek közé szorított egyház, gyülekezet” életérõl, lehetõségeirõl, híveink szilárd hitérõl.
1970–80-as években az istentiszteleti élet – néhány új tag bekapcsolódásával – változat-
lan mederben folyt, a felnõtt-bibliaóráknak 12–14 hûséges tagja ugyancsak
változatlanul kitartott.

1987. március végén – korábbi bejelentése alapján – Németh István lelkész nyugdíjba
vonult. Az egyházmegye esperese a szolgálatok további elvégzésére a szomszédos lelké-
szeket kérte fel.

Ezen év novemberében a püspök helyettes segédlelkésznõt küldött ki a gyülekezetbe,
aki azonban a következõ év májusában szülésre várva és egyéb okokból állásáról lemon-
dott. A továbbiakban Németh István ny. lelkész vállalta az istentiszteleti szolgálatokat,
egyéb szolgálatokat a szomszédos lelkészek végezték.

1989 elején a gyülekezet meghívással Hafenscher Károlyt választotta meg lelkészévé,
aki február 1-jén lépett szolgálatba. A rendszerváltozás idõszaka következett ekkor. Meg-
szûnt a több évtizedes szorítás az egyházak körül. Megint kellett a templom, az egyházak
szolgálata. Jöttek a kitartóak és jöttek a visszatérõk és egy elveszettnek hitt generáció je-
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lentkezett és hozta gyermekeit. Hafenscher Károly lendületes és szervezési készséggel
megáldott lelkész élt az új lehetõséggel. Ismét megindultak a hittanórák, az ifjúsági biblia-
órák. A templom, a gyülekezeti terem és a lelkészlakás általános felújításra várt, s a gyüle-
kezet közel 200 éves nagy értékû orgonája – a végsõ pusztulás elkerülése érdekében –
nagyarányú javításra szorult. S ami az elmúlt évtizedekben elképzelhetetlen volt, a
városi és megyei vezetés és nagyvállalatok ehhez igen komoly anyagi támogatást
nyújtottak. Az 1990. év folyamán a gyülekezeti épületek renoválása megtörtént. Az
orgona 1991. október  26-án megtartott hálaadó istentiszteleten a régi megszokott
hangján szólalt meg.

1994 tavaszán a lelkész bejelentette távozási szándékát, miután a budavári gyüleke-
zet választotta meg lelkészévé.

Távozása után a püspök Johann Gyula pécsi segédlelkészt küldte ki a szolgálatok
végzésére, akit a gyülekezet az õsz folyamán rendes lelkészévé választott. Az elmúlt évek
során kialakult gyülekezeti rendes élet tovább folyt, s a vasárnapi és hétközi alkalmak lá-
togatottsága stabilizálódott. 1998 õszén a gyülekezet fennállásának 90. és a templom-
szentelés 70. jubileumáról ünnepi istentiszteleten emlékezett meg, melynek keretében az
igehirdetéssel szolgáló dr. Harmati Béla püspök megáldotta Németh István ny. lelkészt,
aki lelkésszé avatásának 50. és dr. Németh Pál orgonista-kántort, aki szolgálatának 60.
évfordulóját ünnepelte.

A lelkész 1999 õszén egy év ösztöndíjjal Németországba ment, ez idõ alatt a püspök
Smidéliusz András segédlelkészt helyezte Szekszárdra a szolgálatok ellátására. 2000.
augusztus 1-jén a lelkész – egyetemi lelkészi szolgálatra megválasztása miatt – távozott
a gyülekezetbõl. Ezután Szabados Regina segédlelkésznõ látta el a lelkipásztori felada-
tokat. Közben az egyházmegye esperese megindította a lelkészválasztási eljárást, mely-
nek eredményeképpen a gyülekezet Sefcsik Zoltán pécsi lelkészt hívta és választotta
meg, aki 2001. augusztus 1-jén lépett szolgálatba.

Dr. Németh Pál,
a gyülekezet kántora

FELSÕNÁNA, KÉTY ÉS ZOMBA GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE *

A jelenleg Szekszárdhoz tartozó Felsõnána és Kéty valamikor önálló anyagyülekezet
volt. A felsõnánai gyülekezet 1720 táján keletkezett, 1733 óta maradtak fenn az anya-
könyvek. 1784-ig Kistormás filiája volt. Ekkortól lelkészei: Hermann Márton (1784–
1794), Bognár Mihály (1794–1851), Bognár János (1851–1869), Wagner János (1869–
1900), Müller Róbert (1900–1936), Kiss Ferenc (1936–1962). Ezután 1980-ig a kétyi, 1980
és 1989 között a kölesdi, azóta a szekszárdi lelkész gondozza.

A kétyi gyülekezet is a 18. században, 1730 táján alakult, 1786 óta maradtak fenn az

* A szerkesztõ kiegészítése
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anyakönyvek. Elsõ lelkésze Farkas János (1786–1798), akit Borbély István (1799–1839)
követ. Hartmann Sámuel 1832 és 1839 között segédlelkészként, majd 1839-tõl 1876-ig
rendes lelkészként szolgált. Utána Hammel Alajos (1877–1911), Gyalog István (1912–
1943) és Andorka Sándor (1944–1980) voltak a gyülekezet lelkészei. Ezután 1989-ig a kö-
lesdi lelkész gondozta, azóta pedig a szekszárdi.

Zomba egy korai, 18. századi rövid idõtõl eltekintve, amikor Tonsoris Borbély Ferenc
(1723–1725), majd Dénes Sándor (1725–1744) volt lelkésze, nem volt önálló egyházköz-
ség. Evangélikus lakossága az üldözések miatt 1744-ben továbbköltözött. Az innen el-
származott magyar evangélikusok alapították Orosházát.

A SZEKSZÁRDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG JELENÉRÕL ÉS JÖVÕJÉRÕL

Gyülekezetünk életérõl gondolkodva olyan igék után kutattam, melyek segíthetnek jól
látni, egyszerûen megragadni jelen és jövõ feladatait. Két  apostoli mondat jutott eszem-
be, melyek közül az elsõ templomunk szószéke fölött, az egyik szép festett ablakon is lát-
ható: Mert nem szégyellem az evangéliumot, hisz Istennek ereje az, minden hívõ üdvösségére.
(Róm 1,16) A másik idézet – szintén páli mondat – a Korinthusi levélbõl: Mert mi Isten mun-
katársai vagyunk… (1Kor 3,9)

„Mert nem szégyellem az evangéliumot…”
Az alig százéves gyülekezetbe Megváltó Urunk olyan szolgákat küldött a múltban,  akik
e mondat jegyében végezték feladatukat: hûségesen hirdették az evangéliumot, vasárna-
ponként és a hétközi kis közösségekben. Ennek köszönhetõ, hogy a gyülekezet a mai napig
is – érezhetõ módon – valóban az Isten szavára éhesen, nyitottan van együtt alkalomról
alkalomra. Nagy kincs ez: az Ige hirdetésének lehetõsége, s az arra való nyitottság. Aján-
dékok ezek, melyet a Szentlélek adott, s õriz. Azt hiszem, a jelen és a jövõ feladata az igehir-
detõ és a gyülekezet oldalán is egyszerûen ennek az ajándéknak a  megõrzése, az ezzel
való  hûséges gazdálkodás.

Ahogy ez a „gazdálkodás” jelenleg folyik: Szekszárdon a vasárnapi fõistentisztelet
mellett havonta van német nyelvû áhítat. Az istentisztelettel párhuzamosan elindultak
a gyermek-istentiszteleti alkalmak is. Hétközi alkalomként négy kis csoportban hittan-
óra (Tolnán külön hittancsoporttal), konfirmációs oktatás, középiskolás korúaknak
„kisifi”, fiatal felnõtteknek „nagyifis” bibliaórák. Van egy kéthetente összeülõ bibliakör,
egy heti rendszeres alkalommal tartott bibliaóra, valamint nyugdíjas-bibliaóra. A
társegyház Zombán hetente vasárnapi istentisztelet és két csoportban hittanórák. A
filiákban: Felsõnánán, Kétyen és Decsen jelenleg havi egy alkalommal van istentisztelet.

Az istentiszteleteket Szekszárdon átlag 100 fõ, Zombán 16–18 fõ, a filiákban 6–8 em-
ber, a hétközi bibliaórákat kb. 30-an látogatják. Az ifjúsági csoportban 12–14 fiatal a hit-
tanórákon, és konfirmációs készülésben összesen 50 gyermek vesz részt.

Szekszárd és környéke egyházközség
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A jövõ feladatairól: Szeretnénk a nagy ünnepek elõtti evangélizációs jellegû soroza-
tokhoz többször vendég-igehirdetõket is hívni. Egy új lehetõségnek látjuk a még csak óvo-
dás korúak hívogatását a nekik szervezett alkalmakra, ha nem is heti, de legalább havi
rendszerességgel. A tervek között szerepel, hogy folytatjuk, illetve felelevenítjük a régi
hagyományokat, a gyülekezeti szeretetvendégségeket, ahol a testvéri kapcsolat kialakí-
tására, ápolására van lehetõség. Szervezünk ezután is gyülekezeti kirándulást, hason-
ló céllal.

A gyülekezet eddig is helyet adott több városi kulturális eseménynek (koncertek, egy-
házzenei alkalmak), ahol rövid áhítatban, imádságban szólhatott Istenünk szava. To-
vábbra is szeretnénk így „szolgálni” a városnak is, sõt – bár most csak merész tervnek tû-
nik – reméljük, sikerül majd kilépni megszokott helyünkrõl és az országban már több he-
lyen is gyakorolt ún. „sátortemplom”-alkalmat szervezve, a missziónak ezzel a fajtájával
is gazdagítani lakóhelyünket. A jövõ feladatai közé tartozik az alapjaiban már meglévõ
munkatársi közösség továbbépítése.

„Mert mi Isten munkatársai vagyunk…”
Mert az eddig említett ajándék mellett van egy másik kincs (persze a kettõ elválaszthatat-
lan): a gyülekezeti munkatársak közössége. A jelen és jövõ feladatainak ez a másik fóku-
sza. Istennek legyen hála azért, hogy volt és van a gyülekezeten belül egy olyan munkatár-
si csoport, amely „lelkesen”, sok áldozattal, önként végzi a maga szolgálatát. Legyen ez
egyszerûen a tiszta, rendezett háttér biztosítása és szervezése,  a kapcsolattartás vagy a ta-
nításban való segítség. Ezt a munkatársi közösséget szeretnénk tovább építeni, hogy a
lelkipásztor munkáját erõsítve, „kiegészítve” minél több emberhez elérhessünk.

Az egyik alapcsoport a „gyermeklátogatók” lennének (jelenleg egy gyülekezeti tag
végzi), akik a nálunk keresztelt gyermekekkel és szüleikkel segítenék a kapcsolattartást,
oly módon, hogy a hittanoskor eléréséig minden évben legalább egyszer (pl. születésnap
körül) felkeresik a családot. Ugyanez a csoport nagy segítséget nyújthat a lelkésznek a hit-
oktatásra nem járó vagy elmaradt gyermekek hívogatásában is. Egy másik munkatársi
csoport a felnõttek, fiatalok és idõsebbek körében végeznék ugyanezt a hívogató, az elma-
radtak után nyúló munkát (jelenleg két presbiter segít ebben). Megint mások sokat tudnak
segíteni az oktatásban. Most két hitoktató és egy ifjúsági csoportot vezetõ munkatárs áll
a lelkész mellett, nagy segítséget jelentve.

Két apostoli mondat nyomán két ajándékot látok, melyek nekünk adattak, ezeket sze-
retnénk megõrizni, és velük hûségesen gazdálkodni. Reményünk, hogy a Jézus Krisztus-
ról szóló nem szégyellt evangéliummal  és a munkatársak alkotta embergyûjtõ hálóval ál-
dott eszköz lehet a szekszárdi evangélikus gyülekezet a mi üdvösséget munkáló Istenünk
kezében, a jelenben és a jövõben is.

Sefcsik Zoltán
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gyülekezeti  lelkész

Lelkészi hivatal: 7100 Szekszárd, Luther tér 1. Tel.: (74) 311 653
Istentiszteleti hely: Szekszárd, Luther tér 1.

Zomba, Rákóczi u. 63/B.
Decs, háznál, Öreg u. 6.
Felsõnána, Fõ tér
Kéty, Rákóczi u. 80.

Gyülekezeti honlap: church.lutheran.hu/szekszard

Lelkész: Sefcsik Zoltán
Felügyelõ: dr. Múth Lajos
Lélekszám: 1733/753/351
Testvérgyülekezet: Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede (Hollandia),

Bietigheim-Bissingen (Németország)

Társegyházak: Szekszárd (1156/525/232), felügyelõ: dr. Múth Lajos
Zomba (91/95/58), felügyelõ: Pintér György

Fiókegyház: Decs (59/20/11), gondnok: Waner János
Felsõnána, (65/55/34), gondnok: Hausmann János
Kéty (24/20/12), gondnok: Schehrer János

Szórvány: Alsónyék (7/-/-), Báta (7/-/-), Bátaszék (61/4/0),
Bogyiszló (6/3/-), Fácánkert (10/-/-), Fadd (18/-/-),
Harc (28/5/-), õcsény (15/2/-), Pörböly (2/-/-),
Sárpilis (13/-/-), Sióagárd (12/-/-), Szálka (7/2/2),
Tolna (140/20/-), Várdomb (12/2/2)

13. Tamási és Környéke Evangélikus
Egyházközség

 AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Tamási
Tudomásom szerint a tamási evangélikusok 1831 körül érkeztek Sárszentlõrincrõl. Pon-

* A szerkesztõ kiegészítése

Tamási és környéke egyházközség



394

tos adataink nincsenek a családok létszámát illetõen, de elegen voltak ahhoz, hogy egy
egész utcát elfoglaljanak s benépesítsenek, mivel a szájhagyomány Tamási egyik utcáját
mai napig evangélikus sorként emlegeti. A betelepültek sokáig igyekeztek megõrizni
identitásukat, ezért Sárszentlõrincrõl, esetleg Tolnanémedibõl házasodtak. A gyüleke-
zet akkori nagyságára s anyagi erejére is jellemzõ, hogy 1891-ben a piactér mellett a tele-
pülés központjában megvásároltak egy fogadót s az épületet imaházzá alakították át. A
korabeli dokumentumokból az is kiderül, hogy a századforduló környékén reformátusok
is tartoztak a gyülekezethez. A „két” gyülekezet 1933-ban együtt emeltetett tornyot az
imaházra, Baumgartner János tervei alapján Hóner Pál építette. A gyülekezet ekkor már
saját – igaz, csak egy tantermes – iskolát mûködtet. A tamási gyülekezetnek nem volt saját
lelkésze, filiaként Nagyszokolyhoz tartozott. Saját anyakönyveink 1949-tõl kezdõdnek,
ekkor küldik ki Tompa Zoltán segédlelkészt a missziói egyház megszervezésére. Õt
1953–1980-ig Stovicsek Gusztáv követi. Ezután hosszú ideig nincs helyben lakó lelkész.
Eleinte a Tolnanémediben szolgáló lelkészek, Varsányi Ferenc (1980–1986), Seben István
(1986–1990) és Kovács László (1990–1994) gondozzák, majd 1994 és 1996 között ifj.
Cselovszky Ferenc gyönki lelkész. 1996-tól Honthegyi Zsolt szolgál gyülekezeti
munkatársként a gyülekezetben.

Nagyszokoly*
Az egyházközség területén eredetileg Nagyszokoly volt az anyaegyház 1726-tól. 1783
elõtti anyakönyvei megsemmisültek. Lelkészei: Szilvágyi Mihály (1725–1737), Ratkóczy
Miklós (1737–1756 és 1765–1780), közben Szalai Ferenc (1756–1765), Novák Jakab János
(1780–1783), Orbán János (1783–1789), Kiss János (1789–1791), Krisán Pál (1792–1797),
Gotthard Mihály (1797–1800), Vajda János (1801–1804), Greskovitz Imre (1804–1829),
Holéczy Mihály (1829–1838), Balogh Imre (1838–1879), Junkuncz Sándor (1880–1913),
Fábry László (1914–1940), Szalay Kálmán segédlelkészként (1940–1943), majd paró-
kusként (1943–1964), Balogh István (1965–1980). Azóta a környékbeli gyülekezetek lel-
készei gondozzák: 1980 és 1994 között Tolnanémedibõl Varsányi Ferenc, Seben István,
majd Kovács László, 1994 és 1996 között Gyönkrõl ifj. Cselovszky Ferenc. Azóta Tamási-
hoz tartozik.

A GYÜLEKEZET MAI HELYZETE

Idõközben a megindult vegyes házasságok (római katolikus és evangélikus) szinte telje-
sen felõrölték az elsõ gyülekezet létszámát, hogy mégsem szûnt meg a gyülekezet, annak
a település városiasodása az oka. A 70-es, 80-as években erõteljes iparosítás indul meg a
településen, a fejlesztések következtében ekkor lesz várossá a község. A munkahelyek
megjelenése sokakat késztet az ideköltözésre a környékbeli, a kitelepítések után igen meg-
rokkant sváb falvakból is. Az így betelepült sváb származású evangélikusok adják ma a
gyülekezet nagy részét. Így is mindössze ötven családot tartunk nyilván, valószínûleg
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több evangélikus is van a városban, de az elmúlt rendszer kemény üldözései és a költözés-
sel járó gyülekezetbõl kiszakadás, új gyülekezetbe be nem illeszkedés sokakat távolított
el az egyháztól. A mai megváltozott körülmények sem kedveznek igazán a gyülekezet-
szervezésnek, de bízva az Úr megtartó erejében, mégis mutatkoznak eredmények is.

Eredményként könyvelhetjük el, hogy egyre többen ismerik meg az evangélikus gyü-
lekezetet rendezvényeink s az ökumenikus mozgalomban játszott szerepünk miatt. Mû-
ködik a hitoktatás, ami a jövõ gyülekezetének záloga lehet. A közeljövõben a templom és
a parókia tetejét szeretnénk rendbe hozatni, igen elöregedett, ráférne a csere, illetve az iro-
dahelyiséget kellene szigeteltetni, hogy télen is használható legyen. A gyülekezet jövõjét
meghatározhatja az elindult stabilizálódás.

Honthegyi Zsolt
gyülekezeti munkatárs

Lelkészi hivatal: 7090 Tamási, Kossuth tér 18. Tel.: (74) 471 457
Istentiszteleti hely: Tamási, Kossuth tér 18.

Nagyszokoly, Kossuth L. u.
Felsõnyék, Kossuth L. u. (református templom)
Iregszemcse, József Attila u. 2. (református templom)

Lelkész: Honthegyi Zsolt gyülekezeti munkatárs
Felügyelõ: Müller János
Lélekszám: 211/92/74

Anyaegyház: Tamási (131/53/48)
Leányegyház: Nagyszokoly  (31/25/18), gondnok: Balogh Istvánné
Szórvány: Értény (6/-/-), Felsõnyék  (7/4/0), Fürged (3/-/-),

Iregszemcse (22/10/8), Koppányszántó (1/-/-),
Magyarkeszi (7/-/-), Nagykónyi (1/-/-), Újireg (2/-/-)

14. Tengelici Evangélikus Egyházközség
  AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A község maga nem túl régi, a 20. sz. elején jött létre. Korábban ez a terület a Zichy család
birtoka volt. Az utolsó tulajdonosnak, Zichy Miklósnak nem voltak gyermekei, azok a ro-
konok, akik a birtokot örökölték, nem akartak itt gazdálkodni, ezért eladták. A terület nem
egyben kelt el, hanem 1905-ben felparcellázták és közel 40 településrõl érkezett gazdálko-
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dó vásárolta meg. Így jött létre a település, melynek neve 1907-ig Kistengelic, majd 1931-ig
Gindly család, végül 1931-tõl Tengelic.

A község lakossága kezdettõl fogva zömében katolikus, de jelentõs a reformátusok és
az evangélikusok létszáma is. Az ökumenikus együttmûködés kezdettõl fogva nagyon jó
volt, pedig ez máshol akkor még nem volt jellemzõ. A különbözõ felekezetek közötti jó
kapcsolatot mutatja az, hogy közös községi temetõt hoztak létre. Ide temették a halottaikat.
Közös községi iskolát építettek, ahol kántortanítók oktattak. Törekedtek arra, hogy
egyenlõ arányban legyenek katolikus, református és evangélikus tanítók, és az együttmû-
ködés közöttük mindig jó volt. Késõbb a három felekezet a templomát úgy építette meg,
hogy a tornyaik egy vonalon legyenek. Ez a légi felvételeken látszik igazán jól. A katolikus
templom 1912-ben, az evangélikus 1937 tavaszán, a református pedig 1937 õszén készült
el. A templomok elkészültéig mindhárom felekezet hívei a községi iskolában tartották is-
tentiszteleti alkalmaikat.

Evangélikus gyülekezetünkben a lelkészi szolgálatot 1935-ig Szekszárdról látták el.
Az egyházközség elsõ önálló lelkésze 1935-tõl Lehel Ferenc, aki fiatalos lendülettel és lel-
kesedéssel végezte szolgálatát. Gyülekezet- és templomépítõ terveit az egyházközség fel-
nõtt tagjai eleinte aggodalommal hallgatták. Attól féltek, hogy a gyülekezet anyagilag
összeroppan és lelkileg is szétzilálódik. Lehel Ferenc a terveit Urába vetett bizalommal és
nagy lelkesedéssel valósította meg, melynek köszönhetõen bámulatos gyorsasággal
Sándy Gyula tervei alapján felépült a templom, amelyet 1937. május 2-án Kapi Béla püs-
pök szentelt fel. A lelki ébredést mutatja, hogy néhány év múlva négyen, Farkas Piroska,
Schell Margit, Lovas Henrik és Temesi Mátyás végeztek kántortanítóként, ketten pedig,
Palánki Mária és Sterczer Erzsébet, a Fébé diakonisszarend tagjai lettek.

Lehel Ferenc 1953-ig szolgált itt. Õt követték: Fábián Imre nyugdíjas lelkész 1953–
1965-ig, ifj. Hegedûs Lajos 1965–1972-ig, Jankovits Béla (paksi segédlelkészként, de még
itt lakva) 1973–1975-ig, Tóth Ildikó (paksi lelkészi munkatársként egy héten 3 napot itt
töltve) 1975–1976-ig.

1973-tól 1993-ig Tengelic jogilag a paksi gyülekezet filiája volt. A lelkészi szolgálatot
1976–1982-ig Sólyom Károly paksi lelkész látta el, majd õt 1982–1993-ig Szabó Pál
kölesdi lelkész helyettesítette.

A világháború végétõl a rendszerváltásig a gyülekezetre a visszafejlõdés volt jellemzõ
és ezt a folyamatot teljesen megfordítani sajnos mindmáig nem sikerült. A lélekszámbeli
csökkenésnek (kb. 500 fõrõl kb. 200 fõre) oka volt kisebb részben a 40-es években a németek
körében végrehajtott kitelepítés, nagyobb részben pedig az azt követõ urbanizáció. Az
evangélikus fiatalok általában jó képességûek voltak, akik miután szakmát tanultak, dip-
lomát szereztek, gyakran nem tudtak helyben vagy a környéken elhelyezkedni, így elke-
rültek a gyülekezetbõl.

Isten szeretetének, a lelkészek hûséges szolgálatának és az itt maradók hitének kö-
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szönhetõen a gyülekezet túlélte ezt a nehéz idõszakot és 1993-ban újból önállósodott.
Füller Mihály segédlelkész, e sorok írója végzi itt azóta a szolgálatot.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG MAI HELYZETE

Alkalmaink jelenleg a következõk: Vasárnaponként egy istentiszteletet tartunk, hét köz-
ben egy bibliaórát. Gyülekezetünknek van egy 12 fõs zenés kisegyüttese, a Mécses csoport,
mely hetente tartja próbáit. Ez a csoport a Missziói Központ segítségével 2000-ben egy ka-
zettát is kiadott. A gyülekezeti hitoktatás 3 csoportban folyik. Minden nyáron tartunk 1-
2 gyermektábort, amelyre sok nem hozzánk tartozó gyermek jár. Egy-egy gyermekdél-
utánt a tanév szüneteiben is tartunk. Évente kétszer, a nagy ünnepek elõtt 8 oldalas gyü-
lekezeti újságot adunk ki. Adventben minden évben egyhetes sorozatot tartunk. A
történelemben bebizonyosodott, hogy hozzon az élet bármilyen váratlan fordulatokat is,
egyéni és
gyülekezeti életünk egyaránt az Úr kezében van. Rá figyelve próbáljuk meg építeni a jö-
võnket is.

Füller Mihály
segédlelkész

Lelkészi hivatal: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 22. Tel.: (74) 432 324
Istentiszteleti hely: Tengelic, Rákóczi u. 22.

Lelkész: Füller Mihály segédlelkész
Felügyelõ: Buják Imre
Lélekszám: 207/211/142
Testvérgyülekezet: Trippstadt (Rheinland-Pfalz) (Németország)

A Györkönyhöz tartozó Pusztahencse evangélikusait jelenleg a tengelici lelkész gondoz-
za.

15. Tolnanémedi Evangélikus Egyházközség
AZ EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

A török kiûzése és a kuruc-labanc háborúk után az elnéptelenedett Tolna megyébe több
helyrõl, több hullámban érkeztek telepesek. A hitükhöz ragaszkodó evangélikusok
olyan területet kerestek maguknak, amely nem tartozott valamelyik katolikus fõúr – ezen
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a vidéken pl. herceg Esterházy – uralma alá. Ilyen volt akkor a még nem csatornázott Sió és
Kapos elvadult, mocsaras völgye. A gyülekezet alapítói – hasonlóan a sárszentlõrinci
gyülekezetéhez – a Gyõr környékérõl ide költözött családok voltak. A közös gyökereket  a
két gyülekezet között máig fennálló rokoni kapcsolatok és azonos családnevek is igazol-
ják.

1799. Mindszent hava 24. napjával datálódik a Törvények a Némedi Gyülekezetben címû
jegyzõkönyvi bejegyzés. „Mert már innend-onnand 13 esztendeje lészen, mióta Isten’ ke-
gyelmébõl a’ Vallásbéli arany szabadsággal élünk, és közöttünk az ilyesmi rendes tisz-
teletben tartatik, de arra nem mehettünk, hogy bennünk egy értelem egy akarat s egy kedv
lett volna.” Ez arra utal, hogy 13 évvel elõbb, 1786-ban már létezett a gyülekezet.

A törvények záradéka: „A fellebb meg írtt tzikkelyekben foglaltatott Törvényes intéze-
tét a’ Gyülekezetnek a’ jobb közöttök való rendtartásért igen helybe hagyom, és megerõsí-
tem, ‘s egyetemben annak szorgos meg tartására kötelezem az egész Gyülekezetet. Sign.
Sz. Lõrintz, 24. Október 1799. Nagy Istvány, a’ Dunántúl lévõ Evangy. Eklézsiáknak Su-
perintendense.”

1813. augusztus 12-én keltezett bejegyzésben foglalja össze Horváth János „prédikáló
magister” a gyülekezet 1791 és 1813 közötti történetét. „A Némedi Augustana
Confession lévõ Filialiv Gyülekezetnek Speciális Historiája, az 1791. Esztendõtõl fogva
az 1813-ik Esztendõ Augusztus Hónapnak 12-ik Napjáig így következik. Minthogy Fel-
séges II. Joseff Uralkodó Fejedelmünk ezen kegyelmes rendelése lett közönségessé, hogy
minden religión lévõ embernek az õ tehetségek szerént magoknak templomot építhetnek,
és abban szolgáló Lelki Tanítót bé is vihetnek: azért az Augustana Confession lévõ
Némedi lakosok is ezen aranynál drágább szabadságnak örülvén Lelkekben fel
buzdultak, és minden törekvéseket arra szentelték, hogy magoknak õk is olly tanítót
szerezhessenek, aki mind magukat, mind pedig gyermekeiket a Jézus hû pásztorsága alá
szoktassa. Ezen szent szándékjoknak végre hajtása véget tellyes iparkodását hozzájuk
adta Istenben boldogult Fõ Tiszt Nagy István Superintendens úr, mint akkori Fõ Seniora
a Superintendentiának. Ugyan az õ bölts tanáts adásával utasította ezen Némedi
Evanggy. lakosokat Méltóságos Horváth Zsigmond Földes Uraságokhoz, ollyatén
bizonyos fundus ki mutatás(?) véget, a mellyen magoknak az Isteni szolgálatra
megkívántató hajlékot építhetnének. Ezen Tiszteletes Férjfiúnak bölts tanáts adását igen
örömmel vettek, és az 1791dik Esztendõ Május Hónapnak 8-dik Napján a fent tisztelt
Méltóságos Földes Urasághoz Instantiát nyújtván kegyelmesen így indorsáltatott: Hogy
az Uraság nem fog ellenkezni abban, hogy Templom és ahoz megkívántató Ministerlak
Ház építtessék, tsak annak építésére annyi számosann legyenek, hogy az Elöljáróktól a
szegények meg ne nyomoríttassanak. Költ Pakson Május 13kán 1791-ben.”

A templomtelket 1791. május 19-én jelölték ki. Az elsõ oratóriumot és tanítólakást
1791-ben építették, az elsõ „prédikáló mestert” Ritzinger Ádámot, 1792-ben iktatta be
Nagy István sárszentlõrinci szuperintendens. A gyülekezet ekkor Sárszentlõrinc filiája.
1793-tól 1799-ig, majd 1801 és 1803 között Németh Mihály a prédikáló mester, közben
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1800-ban, majd 1804 és 1807 között pedig Liguszti Pál. A már említett Horváth János
1807-tõl 1828-ig, az anyaegyházzá válásig volt némedi prédikáló mester.

Az oratórium 20 év múlva szûknek bizonyult, ezért 1810-ben templomépítésért folya-
modtak, és a felépített templomot 1811. október 24-én szentelték fel. A gyülekezet lélekszá-
ma ekkor 83 pár, 400 lélek. 1816-ban a gyülekezet saját költségén 2 harangot vett (a na-
gyobbik 2 mázsát és 22 fontot nyom). A harangokat az elsõ világháborúban elvitték, utá-
na a gyülekezet újakat vásárolt.

A gyülekezet 1828-ban, a felsõlövõi superintendentiális gyûlésen kapta meg az anya
egyházközséggé alakulás jogát. 1829-tõl van lelkésze a gyülekezetnek. Az elsõ lelkész
Tatay Imre, aki Némedibe kerülésekor már 62 éves, de haláláig, 1843-ig szolgált itt. 1829-
tõl vezetnek önálló anyakönyvet. A gyülekezet lélekszáma ekkor már 130 pár, 580 lélek.
1829. szeptember 23-án Kis János szuperintendens vizitációt tartott a gyülekezetben.

1844-tõl Petõ János a lelkész, aki 1862 augusztusában távozott a gyülekezetbõl. Az õ
szolgálati ideje alatt, 1854-ben határoz a presbitérium új iskolaépület és tanítólakás épí-
tésérõl.

Haubner Máté szuperintendens 1862. júniusban sorra látogatta a Tolna és Somogy
megye északi felében levõ gyülekezeteket, Tolnanémedit június 26-án. További részlet az
1862. évi jelentésbõl: „A múlt év folyamán a Némedi Evangélikus Eklézsiában születet-
tek száma 42, a halottaké 19, házasságra lépett 7 pár, konfirmáltak 17-en. Az eklézsia né-
pessége volt 1859 végén 702 lélek, az 1862. évnek végén 756, tehát szaporodott 54 lélekkel.
Iskolázottak a lefolyt évben 105.”

1865. március 27-én a presbitérium tárgyalt és döntött a templomba karzat építésérõl.
1862 és 1866 között Bors János, az 1867–68. években Sántha Károly, 1869-tõl 1895-ig

Támer János volt a gyülekezet lelkésze, nyugdíjasként is Tolnanémedin lakott, ott halt
meg, ott van eltemetve.

Eõsze Zsigmondot 1896. október 25-én választották lelkésszé. Részlet a közgyûlés
jegyzõkönyvébõl: „Felszólíttatván a közgyûlés, hogy kit óhajt megnevezettek közül lel-
készként, a jelenvoltak egyhangúlag Eõsze Zsigmond pápai segédlelkész úr mellett
nyilatkoztak.”

1900. május 2-án Gyurátz Ferenc püspök látogatta meg a gyülekezetet. A lélekszám
755. 1900. szeptember 23-i közgyûlés határozott a második tanítói állás szervezésérõl, és
arra egyhangúlag Bauer János tanítót választotta meg. Bauer János (Bányai Béla volt vár-
palotai lelkész édesapja) nyugdíjazásáig, 1936-ig szolgált a gyülekezetben.

1903. október 4-i közgyûlésen második iskola építésérõl határoztak, a felépített iskolát
1904. szeptember 11-én avatták fel.

Kapi Béla püspök 1929. június 2-án vizitált a gyülekezetben. A vizitáció jegyzõköny-
ve szerint a gyülekezet lélekszáma 767 fõ volt.

Az 1931. november 9-én tartott közgyûlésen az esperesi megbízott bejelentette, hogy
Eõsze Zsigmond, a gyülekezetnek 35 éven át volt buzgó lelkésze nyugdíjazását kérte. He-
lyettes lelkésszé a püspök Bauer Bélát, Fülöp Dezsõt, majd Bojsza Jánost nevezte ki.
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1932. május hó 1-én „a közgyûlés egyhangú felkiáltással tisztelendõ Schrauf Endre
lelkész urat választja meg a Tolnanémedi gyülekezet rendes lelkészévé”.

1934. január 26-án Eõsze Zsigmond nyugalmazott lelkipásztor váratlanul elhunyt.
1934. szeptember 1-én Schrauf (Sas) Endre – elfogadva a keszõhidegkúti egyházköz-

ség meghívását – távozott a gyülekezetbõl. A gyülekezet szeptember 16-án tartott köz-
gyûlésen közfelkiáltással Németh Zoltán kapolcsi helyettes lelkészt hívta meg.

1935. április 6-ra virradó éjszaka a templom egyik fala bedõlt, az 1811-ben épített
templom használhatatlanná vált, le kellett bontani. Istentiszteletek céljára az egyik isko-
lai tantermet alakították át. A gyülekezetre és lelkészére igen nagy teherként nehezedett
az új templom felépítésének feladata. A gyülekezet tagjai pénzbeli adományokkal és fizi-
kai munkák végzésével (1200 kocsifuvar, 360 ingyen napszám) járultak hozzá az építés-
hez. A lelkész az egyházkerületben adománygyûjtõ szolgálatokat végzett.

1935. december 29-én a közgyûlés Templomépítõ Bizottságot választott, és a benyúj-
tott tervek közül – több módosítással – Kiss József mezõkomáromi építész tervét fogadta
el. Az elõzetesen kalkulált építési költség 12 800 pengõ, a ténylegesen kifizetett összeg
meghaladta a 14 000 pengõt. Az új templomot is szerették volna az elsõ templom
szentelési évfordulóján (október 24-én) felszentelni, az építési munkák elhúzódása miatt
azonban csak a következõ év tavaszán – Kapi Béla püspök úr által kijelölt napon – 1937.
április 11-én szentelték fel.

Az 1791-ben épített, korszerûtlen, elöregedett lelkészlak helyett a gyülekezet 1943-ban
új lelkészlakást építtetett.

Sajnos, a lelkész kapcsolatot tartott jobboldali politikai mozgalmakkal, ezért 1944. no-
vember utolsó napjaiban a gyülekezetet elhagyta, a közeledõ szovjet csapatok elõl elme-
nekült. Lehetetlen felbecsülni azt a kárt, amelyet a lelkész hiánya a gyülekezet lelki és
szervezeti életében okozott. Lelkész hiányában az istentiszteleteket a gyülekezet tanítója,
Ádám János tartotta, a szolgálati ideje szerint idõsebb tanító, Eördögh Virgil katonai szol-
gálatot teljesített, nem volt otthon.

1945-ben a gyülekezet korábbi lelkészét, Sas (Schrauf) Endrét hívta vissza és választot-
ta meg lelkészéül. Színmagyar gyülekezet lévén, a német ajkú lakosság kitelepítése köz-
vetlenül nem érintette a gyülekezetet. A háború után mégis rendkívül nagy nehézségek-
kel küzdve szervezték újra a gyülekezet életét, indították az iskolákat. A következõ évek is
nagyon nehezek voltak, iskolák államosítása, az egyház és a gyülekezet tagságát alkotó
parasztság szellemi-vallási öntudatának megtörésére, anyagi alapjainak szétverésére
irányult a diktatúra politikája.

1955. október 24-én Káldy Zoltán esperes vizsgálatot tartott a gyülekezetben. A részle-
tes jegyzõkönyv tanúsága szerint lényeges kifogásolnivalót nem talált. A gyülekezet lé-
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lekszáma akkor Tolnanémedin 607 fõ, Pincehelyen 87 fõ, Ozorán 3 fõ, összesen 697 fõ
volt.

1955. november 11–12-én gyülekezetlátogató körútja során D. Dezséry László püs-
pök látogatta meg a gyülekezetet.

A korra jellemzõ részlet a jegyzõkönyvbõl: „Villanyfény hiányában (áramszünet volt)
Püspök úr csak másnap tudta megejteni a szokásos hivatalvizsgálatot, végigolvasta a
lelkésznek több igehirdetését azzal a megjegyzéssel, hogy a lelkész az igehirdetésében a
ma emberéhez szóljon.”

Az 1959. évi jelentésében a lelkész beszámol a gyülekezet fogyásáról. A társadalmi és
gazdasági változások miatt sokan elköltöznek a faluból, többnyire Budapestre. A gyüle-
kezet lélekszáma az elmúlt 10 év alatt mintegy 100 fõvel csökkent.

1962. októberben Sas Endre lemondott tolnanémedi lelkészi állásáról.
A gyülekezet korábbi lelkészét, az 1944-ben elmenekült Németh Zoltánt hívta vissza,

akit 1963. január 20-án iktatott be Krähling Dániel esperes. Többen azt reméltük, hogy
Németh Zoltán szolgálata által ébredés indulhat a gyülekezetben, hiszen az az ifjúság,
amelyre õ a 40-es évek elején a gyülekezet jövõjét illetõen olyan bizakodással tekintett, a
60-as évek elején a gyülekezet „derékhadát” alkotta. A lelkész evangéliumi szellemben,
buzgó és alázatos munkát végzett, a gyülekezet szerette, de a csoda nem történt meg.

Németh Zoltán az 1975. április 20-án tartott közgyûlésen jelentette be, hogy idõs korá-
ra és egészségi állapotára való tekintettel nyugdíjazását kérte.

Jankovits Bélát 1975. június 1-én iktatta be Sólyom Károly esperes a gyülekezet lelkészi
állásába. 1978. március 19-én beterjesztett jelentésében a lelkész megállapította, hogy a
gyülekezet lélekszáma már csak 270 fõ.

1978. április 16-án meglátogatta a gyülekezetet D. Káldy Zoltán püspök.
Jankovits Béla 1979-ben távozott a gyülekezetbõl, távozása óta nincs parókus lelké-

sze a gyülekezetnek. A szolgálatokat 1993-ig a gyülekezetbe kiküldött segédlelkészek vé-
gezték. Ilyen minõségben szolgáltak: Varsányi Ferenc (1980–1986), Seben István (1986–
1990), Kovács László (1991–1994). 1994 óta nincs helyben lakó lelkészünk. A szolgálato-
kat 1994 és 1996 között a gyönki lelkész, ifj. Cselovszky Ferenc végezte, azóta pedig a
tamási vagy tengelici lelkészek, jelenleg Honthegyi Zsolt gyülekezeti munkatárs
Tamásiból és Füller Mihály segédlelkész Tengelicrõl.

A gyülekezet jelenlegi lélekszámát 120 fõre becsüljük, nyilvántartásunkban 91 felnõtt
szerepel.

A GYÜLEKEZET JELENLEGI HELYZETE ÉS TERVEI

A 60–70 évvel ezelõtti jegyzõkönyveket olvasva érzékelhetõ, hogy a gyülekezet inkább
egyházias volt, mint lelkes. Ha kellett, összefogtak, áldozatot vállaltak (pl. 10 év alatt új
templomot és parókiát építettek), a lelkész azonban sokszor panaszkodott a lelki élet el-
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sivárosodása miatt. A 30-as és 40-es évek ébredési idõszaka szinte érintetlenül hagyta a
gyülekezetet. Folytak gyülekezeti munkák (szeretetvendégségek, mûsoros estek, KIE-
munka, iskolai munka), amelyek fontosak és hasznosak is voltak, de a következõ évtize-
dek megpróbáltatásaihoz nem vértezték fel kellõen a gyülekezetet. A gyülekezet tagjai a
nehéz politikai és gazdasági helyzetükben is megpróbáltak vallásukhoz ragaszkodva
becsülettel helytállni, de küzdelmeikhez kevés volt a lelkierejük, kevés lelki támogatást
kaptak, sokan elszakadtak a templomtól.

Tovább rontotta a helyzetet az a körülmény, hogy már hosszú ideje nincs állandó lelké-
szünk (de a református és a katolikus gyülekezetnek sincs, nincs lelkész a faluban!). Var-
sányi Ferenc lelkész úr 5 évi helyettesítõ lelkészi szolgálata alatt igen komoly lelki és gyü-
lekezetépítõ munkát végzett (családlátogatások, egyéni beszélgetések), a gyülekezeti élet
felélénkült. A késõbbi években azonban ez a munka nem folytatódott, eredménye is elve-
szett. A jelenlegi állapot – noha minden vasárnap van istentisztelet – nem tekinthetõ tar-
tós megoldásnak. Két lelkész tartja az istentiszteleteket, végzi a kazuális szolgálatokat,
tart hittanórát. Családlátogatás, lelkigondozás, beteglátogatás teljesen megoldatlan; le-
hetséges, hogy a gyülekezet nagyobb része már nem is igényli, elszoktak tõle. Felelõsség-
gel végig kell gondolnunk, hová vezet ez a helyzet.

Belekezdtünk a templom teljes külsõ felújításába, reméljük, 2002. év folyamán el is ké-
szül. A kiadások várhatóan meghaladják a hétmillió forintot. Fedezetéül az egyik iskolá-
ért és tanítói lakásért kapott kártérítés szolgál. Templomot építeni vagy renoválni ott, ahol
halódó gyülekezet van, értelmetlen erõlködés. A presbitérium mégis úgy érezte, meg kell
újítani templomunkat, elõdeinktõl ránk maradt örökséget nem hagyhatjuk veszendõbe
menni. De nemcsak hiúság és nosztalgia mozgat bennünket, én abban reménykedem és
azért imádkozom, hogy templomunk megújítása legyen látható és érzékelhetõ példa
arra, hogy az egyház Ura az elhasználódott, feleslegesnek érzett vagy ítélt életeket meg
tudja újítani, az elesetteket talpra tudja állítani. Arra vágyom, hogy a megújított
templomba megújult gyülekezet járjon. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgõ
mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3)

Hogyan tovább? Terveinkben nem szerepelhet a gyülekezet felszámolása. Az egyház-
nak ebben a községben missziós feladata van, ehhez kell szabni terveinket. Felújított
templomunkba, jó állapotban levõ parókiánkba missziói lelkületû lelkészt, vagy ha ez
nem lehetséges, missziói lelkületû gyülekezeti munkatársat várunk. A jelenlegi lelkész-
ellátottsággal lehetetlen megoldani a kisebb gyülekezetek lelki gondozását. A
Tolnanémedin lakó lelkész elláthatná – mint 20 évvel ezelõtt is tette – a környékbeli szór-
ványok (Pincehely, Ozora, Simontornya, Pálfa, Kisszékely) gondozását. Tudjuk, hogy
minderre csak akkor lesz lehetõség, ha a kisebb gyülekezetek lelkészeinek fizetését sike-
rül központi keretbõl kiegészíteni. Vannak erre vonatkozó törekvések, de a megoldás sür-
gõs, mert közben gyülekezetek kerülnek végveszélybe. Szeretnénk, ha eszközök
lehetnénk az Úr kezében, hogy hazánknak ezen a részén is lehessen ébredés, új kezdet.
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Dr. Gyõri József
egyházközségi felügyelõ

Lelkészi hivatal: 7083 Tolnanémedi, Fõ u. 38.
Istentiszteleti hely: Tolnanémedi, Fõ u. 38.

Pincehely, Szent István tér 1. (közösségi ház)

Lelkész: Honthegyi Zsolt gyülekezeti munkatárs
Felügyelõ: dr. Gyõri József
Lélekszám: 318/135/93

Anyaegyház: Tolnanémedi (153/120/78)
Szórvány: Kisszékely (2/-/-), Ozora (6/-/-), Pincehely (87/15/15),

Simontornya (70/-/-)
Hozzá tartozik még: Nagyszékely

16. Váralja-Nagymányoki Evangélikus
Egyházközség

AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Az 1716–22-es években Hessen vidékérõl német telepesek érkeztek Tolna megyébe, hogy
a török hódoltság alatt elnéptelenedett falvak ismét életre keljenek. A mindmáig élõ emlé-
kezet szerint a Dunán hajózva jöttek, az építkezéshez alkalmas úsztatott farönkök „tár-
saságában” (amelyeket nemcsak a házépítéshez használtak fel, hanem csereárucikkek
is voltak egyben). A betelepedõ németek között evangélikusok és római katolikusok egy-
aránt voltak, s szigorúan vallásuknak megfelelõen telepedtek le. Ez az elkülönülés ma is
érezteti hatását. Az egyházközség mai területén eredetileg Izmény volt anyaegyház, Gyö-
re annak filiája, Váralja pedig Kismányokhoz tartozott. Mázán és Nagymányokon késõbb
alakult a gyülekezet.

Izmény
Izmény evangélikus község volt jelentõs gyülekezettel, s gyönyörû, nagy templommal. A
gyülekezet 1720 táján alakult. Elsõ lelkésze a darmstadti származású Walther Rudolf, aki
1722-ben jön ide Kismányokról, s valószínûleg 1732-ig szolgál itt. A következõ lelkész,
akirõl tudunk, Szeniczei Bárány István 1742 és 1743 között szolgál itt, de a hatóságok el-
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ûzik. 1778-tól tanítóként mûködött a faluban Perlitzy Dávid, 1784-tõl pedig már rendes
lelkészként szolgál. A templomot a türelmi rendelet hatására ekkor kezdték el építeni,
noha a falu (= a gyülekezet) csak 70 családot számlált. A vármegyei ellenõrzõ szemlére –
kisegítésként – átköltözött Mucsfáról 30 család, akik 30 izményivel együtt költöztek
vissza Mucsfára, amikor azok folyamodtak templomépítési engedélyért. A temploma
1785-ben készült el. Perlitzy betegsége miatt 1830-ban lemond. Utána Bergmann Lajos
(1832–1893), Szabó János (1893–1934), Hoffmann Ernõ (1934–1957) és Weiler Henrik
(1957–1963) szolgált itt. Ezután 1980-ig a mucsfai lelkész, Szentgyörgyi Ferenc
helyettesített, azóta pedig a nagymányoki és váraljai gyülekezetekben szolgáló lelkészek
gondozzák.

Kolerajárvány is tizedelte a falut, ennek kitörése és elülte napja ma is bûnbánati nap.
Mindössze egy család úszta meg megbetegedés nélkül: a határból tiszta forrásvizet hoz-
tak maguknak… A mucsfaiak ekkor is segítettek: a faluvégen, megbeszélt helyre rakták le
az izményieknek szánt élelmiszereket.

A fény mellett az árnyék: a szigorú vagyoni-társadalmi tagolódás a gyülekezetben:
másutt ültek a telkesek, másutt a zsellérek. Csak egy asszony merte a rendet megtörni, s ült
vagyona ellenére a zsellérleányok közé…

Az utóbbi fél évszázad jelentõs változást hozott az itteni gyülekezetek felépítésében: a
gyülekezetet szinte megsemmisítette a kitelepítés és az elvándorlás. Mára csupán 4-5 csa-
lád maradt az egykor közel ezerlelkes gyülekezetbõl. Ám öt évtized elteltével is él még az
elköltözött emberekben a templomukhoz való komoly kötõdés. Az õ segítségükkel sike-
rült néhány éve rendbe hozni az épületet.

Györe
Györe történetét is megpecsételte a történelem: alig 100 éves templomát az ittmaradottak
már nem tudták fenntartani, renoválni, ezért el kellett adni. A lebontástól megmenekült:
a falu vásárolta meg, általános iskolát alakított ki belõle: „Templom-iskola” néven. A pár
ott lakó evangélikus család nagy ünnepeken Izménybe jár át istentiszteletre, pásztorolá-
suk azonban ebben a helyzetben nagyon nehéz.

Máza
Mázára több család áttelepült Izménybõl a bányák, a téglagyár és egyéb munkahelyek
vonzása és a tsz taszítása miatt. Korábban itt evangélikus gyülekezet nem volt. Templo-
ma nincs, mára (a bányák bezárása miatt) a betelepülés teljesen megállt, a kis gyülekezetet
20–25 fõ alkotja. Az istentiszteletek légköre így nagyon családias. Ezeket a szolgálati la-
kásban kialakított imateremben tartjuk.

Nagymányok
A nagymányoki evangélikusok története igen érdekes, mert „eredendõen vagy nem nagy-
mányokiak, vagy nem evangélikusok”. Ugyanis hosszú idõn keresztül nem vethette meg
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lábát más vallású a római katolikus faluban. Az evangélikusok anyagyülekezete Kismá-
nyok volt, s innen járt a lelkész Váraljára.

Nagymányok jelentõsége az átmenõ forgalom, házépítési lehetõségek, a bányák, ill. a
brikettgyár fennállásáig munkahely-biztosító ereje miatt megnövekedett, ezért többen
költöztek át Kismányok-Váralja körzetébõl az evangélikusok közül. 1970-ben ide költö-
zött Majosról Karl Béla, s innen látta el 1980-ig Nagymányok mellett Kismányok, Váral-
ja és Máza-Szászvár gyülekezeteit is. Ezután hosszabb ideig segédlelkészek, Lupták
György (1980–1983) és Csepregi Erzsébet (1983–1985) ugyanitt lakva, Brebovszky János
(1986–1989) és Ócsai Zoltán (1992–1994) Mázán lakva gondozták ugyanezeket a gyüle-
kezeteket. A közbensõ idõben a nyugdíjas Karl Béla és Ulrich Kiethe német vendéglelkész
szolgált itt. Amikor 1994-ben Ócsai Zoltánt rendes lelkésszé választották, Váraljára köl-
tözött, s azóta ez az egyházközség székhelye.

Egyre égetõbbé vált a templom hiánya. Mindeddig a helyben lakó lelkész istállójából
(az ÁEH megkérdezése nélkül – nur nicht fragen) alakítottak ki egy termet istentisztelet
céljára, ám ez a helyiség – enyhén szólva – ideiglenes volt. Templomépítésbe fogtak:
Krähling János tervei alapján, Lofink Henrik és Riesz Henrik gondnokok szervezésével
(jól idõzített sörök!!) és irányításával, Ócsai Zoltán meleg, engedékeny lelkipásztori atti-
tûdje mellett 1994-re elkészült a gyülekezet gyönyörû új temploma, amelynek építése még
inkább összekovácsolta a gyülekezetet. Nem feledkezhetünk meg azokról a ma már több-
nyire idõs gyülekezeti tagokról sem, akik meglátták a jövõt a gyülekezetben, és a kellõ idõ-
ben vállalták a templomépítés óriási felelõsségét és feladatát.

Mára mintegy 100 egyházfenntartója, gyermek- és ifjúsági programokban tevékeny
szülõi köre, 3 hittancsoportja, ifjúsági csoportja van a gyülekezetnek.

Váralja
Váralja eredetileg Kismányok filiája volt, templommal, iskolával és lévita-tanítóval. A Kö-
lesdrõl, Bonyhádról, Majosról, Kismányokról és Hidasról származó, itt letelepedett
evangélikusok 1802-ben szervezõdtek leányegyházzá. Bár a 19. század közepétõl szeret-
tek volna önállósodni, Kismányok filiája maradtak.

Temploma 1845-ben épült. A faluban – az evangélikusokon kívül – még reformátusok
és baptisták alkotnak gyülekezetet. Utóbbiak a századfordulón a kellõen meg nem értett
iparosébredés során az evangélikus gyülekezetbõl váltak ki.

Hasonlóan az eddigiekhez, ez a gyülekezet is német gyökerû, ezért a 2. világháborút
követõen azok maradtak itt, akik valamilyen módon el tudták kerülni a kitelepítést. E
„hûségesek” számára igen nehéz idõszak következett: házukat, földjeiket elvették, s csak
sokévi munka és „spórolás” árán tudták visszavásárolni. A legnehezebb idõkben is hû-
séges gondnoka volt a gyülekezetnek Éreth György, akinek áldozatos szeretetére és tá-
mogatására a lelkészek mindig számíthattak.

A diktatúra alatt Váralját nem fejlesztették, („C” kategóriás falu volt) építési engedélyt
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nem adtak ki, ezért a fiatalok kénytelenek voltak a szomszédos Nagymányokra, Bony-
hádra vagy egyéb településekre költözni. Mára a gyülekezet elöregedett, a 110 fõ körüli
egyházfenntartó mintegy 70%-a 50 év feletti.

Helyben lakó lelkésze 1994-tõl van, amikor ismét a gyülekezet tulajdonába került a
tanítói lakás és iskolaépület. 1994 és 1999 között Ócsai Zoltán volt a megválasztott lel-
kész, 1999 óta pedig Schaller Bernadett szolgál itt.

A gyülekezet erejéhez mérten igyekezett épületeit rendbe hozni, karbantartani, kiala-
kított egy szép (és nagy) gyülekezeti termet – télen itt folyik az istentisztelet. Az iskolaépü-
let többi helyiségébõl pedig ifjúsági szállást alakított ki a gyülekezet, melyet a helyi
ifjúság és más gyülekezetek ifjúsági csoportjai is szívesen vesznek igénybe.

A GYÜLEKEZETI ÉLET

Az elsõ jellemzõ talán a keresés. Keressük a legmegfelelõbb gyülekezeti alkalmakat, a le-
hetõségeket, amelyek minél szélesebb rétegeit megszólítják gyülekezeteinknek.Vannak
hagyományos alkalmaink: istentisztelet, bibliaóra, hittanóra, s vannak új próbálkozá-
sok is: családi istentisztelet, szivárványklub, gyülekezeti gyermeknap, Márton-napi fel-
vonulás, fiatalasszonyok klubja, szomszédoló (ifjúsági óra), gyülekezeti hittantábor, s az
egyre inkább rendszeressé váló: „Megbeszélés”!

Röviden jellemezve néhányat
Istentisztelet: Fõ „jellegzetesség” a meleg, családias légkör. Kis gyülekezetekrõl lévén

szó ez nem éppen különös, ám elengedhetetlen.
Bibliaóra: Erõs „nõi többség” jellemzi, valamint a kerti munkák befolyása, ám egyben

jókedvû, lelkes csoport, akik számára fontos épülni az Isten igéje és egymás hite által.
Hittanóra: Iskolai és gyülekezeti hitoktatás egyaránt történik, mivel a gyerekek sokfelé

járnak iskolába. Ezért nem ritka a 4–6 fõs kiscsoport sem, ami viszont így lehetõséget ad
nagyobb beszélgetésekre, s mondanivaló bõven akad. 2001 szeptemberétõl ovis hittan-
csoportot indítottunk, amely missziós munka is egyben. A jelenleg 14 fõs csoportból a
többség felekezeten kívüli családból érkezett.

Családi istentisztelet: Havonta egy vasárnap tartjuk, a gyermekek-fiatalok aktív közre-
mûködésével. Minden alkalomnak témája van, ehhez kapcsolódnak az igehirdetés mellé
a meditációk, versek, énekek. Külön kiadványban kézbe vehetõk, sõt hazavihetõk ezek a
szövegek, énekek. Ilyenkor az énekek a fiataloknak kedveznek: gitáros ifjúsági énekek,
ám az ismerõsebb énekeket az idõsebbek is bátrabban énekelik.

Német liturgiás istentisztelet: Nagymányokon második éve, Váralján ez évtõl havonta
egy vasárnap német nyelvû liturgiát, felolvasást tartunk a német nemzetiségû evangéli-
kusok számára. Ilyenkor német énekeket énekelünk, amelyek különösen az idõsek szá-
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mára meghatározóak. A igehirdetés azonban a németül nem értõk miatt ekkor is magyar
nyelven hangzik, így ez a „kompromisszumos megoldás” mindenki számára
elfogadható.

Ádventi esték: Évek óta visszatérõ program ádventben a zenés-verses ádventi esték
megünneplése. Nem kizárólag gyülekezeti tagoknak, sokan jönnek „kívülrõl” is elcsen-
desedni, lélekben készülõdni.

Szivárványklub: Egy éve indult útjára ez a kezdeményezés, pályázati támogatásból.
Havonta találkozunk az érdeklõdõ gyerekekkel-fiatalokkal, s egy délelõtt/délután va-
gyunk együtt. Minden klubfoglalkozásnak témája van (Látogatás és közös délután az
idõsek otthonában, Egészséges élet, Figyelünk egymásra), a foglalkozásokat a szülõk,
meghívott elõadók, ill. a lelkész vezetik. A gyerekek nagyon megszerették, s az õ örömük
és lelkesedésük ad erõt a nem kevés háttérmunkához.

Gyülekezeti gyermeknap: 2000-tõl évente kerül megrendezésre Nagymányokon. Min-
den érdeklõdõ gyermek számára nyitott, versenyekkel kezdõdik (gólyalábazás, célba-
dobás, zsákbanfutás, horgászás), amelyeken pontokat gyûjtenek a gyerekek. Ezután szí-
ni-/bábelõadás, tûzoltó-bemutató, éneklés, kézmûvesség vár rájuk, a szüleiknek büfé,
grill – igazi majális. Talán nem meglepõ, ha azt is elmondjuk, hogy missziós alkalom is
egyben, legutóbb mintegy 400 gyermek és felnõtt részvételével.

Lampionozás: Márton napjához kötõdõ hagyomány, amit az óvodával karöltve eleve-
nítünk fel. Az óvodától indulunk a gyermekekkel és szüleikkel, majd a templomhoz érve
egy rövid mûsort, áhítatot követõen megvendégeljük õket teával, kaláccsal.

Fiatalasszonyok klubja: Kéthetente szerda 19 órától az apukákra várnak nehéz órák,
mert feleségük indul a fiatalasszonyok klubjába. Látszólag nem gyülekezeti alkalom, ám
valójában mégis az. A fiatal nõket és édesanyákat érintõ kérdések, foglalatosságok, jóízû
beszélgetések alkalmat adnak a közösség építéséhez, egyéb programok megszervezésé-
hez. Témák: gyermekszülinap megrendezése, ádventikoszorú-kötés, farsangijelmez-
készítés...

Szomszédoló ifjúsági óra: A kis gyülekezetek ifjúságát összekovácsolni igyekszünk,
ezért felváltva tartjuk az alkalmat Nagymányokon s Váralján.

Gyülekezeti hittantábor: Idézet a Tábori naplóból: „Király volt ám az egész ... az elõadá-
sok és a foglalkozások (kosárfonás, éneklés, bátorságpróba) is szuperek voltak, mégis a
tábortûz volt a legjobb pénteken!” „Kötõdtek olyan barátságok, amelyek szerintem sze-
retetbõl kötõdtek. Olyan dolgokat is megértettem, amiket eddig nem. Nekem nagyon tet-
szett az is, hogy együtt voltunk, együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk, és minden, amit
együtt csináltunk. Én jövõre is szeretnék itt lenni.”

TERVEINK, JÖVÕKÉP

Sokszor úgy érezzük, a létünkért küzdünk. Harcolunk a kedvezõtlen demográfia, az el-
magányosodás, az anyagias gondolkodásmód ellen. Napi küzdelmek az evangélium
terjedéséért és egymás elszenvedéséért szeretetben. Közben pengeélen táncolunk az
anyagi lehetõségeink egyre szûkösebb volta miatt, de bízva abban, hogy Isten
kegyelmébõl lesz folytatás. A kevés, és fõleg rá soha sem érõ középkorosztály nagyon
hiányzik a mindennapi gyülekezeti életbõl, de a gyermekeiket küldik, és talán ez az elsõ
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A déli egyházkerület egyházközségeinek
népmozgalmi, gyülekezeti szolgálati, pénzügyi és

gazdasági adatai
a 2000. évben

AZ EGYHÁZMEGYÉK ÖSSZESÍTETT NÉPMOZGALMI
ÉS GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATI ADATAI A 2000. ÉVBEN

I. Népmozgalmi adatok

1. Lélekszámok a naptári év végén

Egyházmegye Egyháztagok Egyházközségi Választói névjegyzékben
becsült száma tagok száma szereplõk száma

Bács-Kiskun 21 095 18 347 8 071
Kelet-Békés 30 226 12 095 3 748
Nyugat-Békés 33 350 15 906 4 909
Pest 29 346 16 545 8 568
Tolna-Baranya 14 086 11 175 6 315
Összesen: 128 103 74 068 31 611

2. Keresztelések és konfirmációk száma korosztályonként

Egyházmegye Keresztelés Konfirmáció
Gyermek Fiatal Felnõtt Összesen Fiatal Felnõtt Összesen
0-6 éves             6-18 év     >18 év      <18év      >18 év

Bács-Kiskun 210 12 29 251 189 23 212
Kelet-Békés 169 73 42 284 109 17 126
Nyugat-Békés 178 35 46 259 82 33 115
Pest 248 10 29 287 140 32 172
Tolna-Baranya 139 8 13 160 97 23 120
Összesen: 944 138 159 1241 617 128 745

3. Esketések és temetések száma

Egyházmegye Esketés Temetés
Tiszta Vegyes Összesen Férfi N õ Összesen

evangélikus pár

Bács-Kiskun 23 89 112 144 158 302
Kelet-Békés 26 36 62 175 222 397
Nyugat-Békés 23 36 59 255 246 501
Pest 31 85 116 204 331 535
Tolna-Baranya 21 70 91 144 137 281
Összesen: 124 316 440 922 1094 2016
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II. Gyülekezeti szolgálati adatok

4. Az egyházkerület gyülekezeteiben és intézményeiben szolgáló lelkészek (a december 31-ei
helyzet szerint), nem lelkészi munkatársak és az év során a vendég-igehirdetõk száma:

Lelkészek Nem lelkészi Vendég
Egyházmegye Parókus, Helyettes, Hitoktató, Összesen munkatárs igehirdetõ

másod- segéd- nyugdíjas
lelkész lelkész  lelkész

Bács-Kiskun 11 4 15 33 108
Kelet-Békés 9 3 12 31 109
Nyugat-Békés 7 7 2 16 16 87
Pest 16 9 3 28 0 6
Tolna-Baranya 12 6 18 21 143
Összesen: 55 29 5 89 101 453

5. Istentiszteletek száma és a résztvevõk közelítõ pontossággal megadott átlagos száma:

Egyházmegye Istentiszteletek száma Résztv. átl. száma

Vasár- Hét Családi, Zenés Egyéb Össze- Vasár Hétköz-
napi és -közi gyermek, áhitatok sen -nap -nap
ünnepi  ifjúsági

Bács-Kiskun 1637 491 179 28 110 2445 2413 192
Kelet-Békés 1101 1127 70 15   67 2380   955 129
Nyugat-Békés 1420 1050 94 20   37 2621 1083 189
Pest 1818 155 97 62   76 2208 1874 272
Tolna-Baranya 2670 268 88 28 100 3154 1819 217
Összesen: 8646 3091 528 153 390 12808 8144 999

6. A nem magyar nyelvû istentiszteletek száma: német:  154,  szlovák:   663.
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7. Az úrvacsorai alkalmak és az év folyamán kiszolgáltatott úrvacsorák teljes száma; a lelkipásztori látogatások
és a lelkészt lelkipásztori beszélgetésre felkeresõ hívekkel folytatott lelkipásztori beszélgetések száma:

Egyházmegye Úrvacsorai alkalmak Úrvacso- Látoga- Lelki-
Templomi Egyéb Összesen rázók tások pásztori

száma száma beszélge-
tések

Bács-Kiskun 529 91 620 14 297 2371 1152
Kelet-Békés 342 95 437 9 147 2213 1863
Nyugat-Békés 291 97 388 8 218 2132 937
Pest 717 117 834 22 263 1670 1435
Tolna-Baranya 573 157 730 13 189 2535 778
Összesen: 2452 557 3009 67 114 10 921 6165

8. A tárgyév õszén indult hittanórai csoportok és az oda beiratkozottak ( résztvevõk ) száma; a naptári évben
megtartott hittanórák és konfirmációi oktatási órák száma:

Egyházmegye Hitoktatási csoportok Hittanórák Hitokta- Konfir-
Iskolai Gyüle- Összesen száma tásban mációi

kezet részesülõk elõkészítõ

Bács-Kiskun 122 45 167 7799 1295 491
Kelet-Békés 88 38 126 6790 1203 332
Nyugat-Békés 180 32 212 11868 2650 264
Pest 41 58 99 4055 689 483
Tolna-Baranya 85 56 141 4166 925 563
Összesen: 516 229 745 34 678 6762 2133

9. Bibliaórai csoportok és bibliaórák száma, valamint a résztvevõk közelítõ pontossággal megadott átlagos
száma:

Egyházmegye Bibliaórai csoportok Bibliaórák száma Résztvevõk
Felnõtt Gyermek, Egyéb Felnõtt Gyermek, Egyéb Felnõtt Gyermek, Egyéb

ifjúsági ifjúsági ifjúsági

Bács-Kiskun 20 18 10 567 642 238 249 228 89
Kelet-Békés 14 12   5 491 359 133 158 130 70
Nyugat-Békés 10   9   1 347 430 28 125 100 11
Pest 29 32 10 844 891 166 385 287 130
Tolna-Baranya 33 13   7 940 374 190 270 69 71
Összesen: 106 84 33 3189 2696 755 1187 814 371

10. Szeretetvendégségek száma: 215.
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III. Egyházkormányzás

11. Egyházközségi és egyházmegyei közgyûlések, képviselõtestületi és presbiteri ülések száma:

Egyházmegye Egyházközségi Egyházmegyei

Közgyûlés Képviselõtes- Presbiteri Közgyûlés Presbiteri
tületi ülés ülés ülés

Bács-Kiskun 29 6 97 2 2

Kelet-Békés 37 1 48 3 3

Nyugat-Békés 41 8 45 1 2

Pest 46 0 92 2 3

Tolna-Baranya 84 1 103 3 2

Összesen: 237 16 385 11 12

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK NÉPMOZGALMI ADATAI A 2000. ÉVBEN
Egyházközség Egyház- Egyház- Válasz- Keresz- Konfir- Esketés Temetés

tagok községi tói név- telés máció
 becsült tagok jegyzék-
száma száma ben sze-

replõk

Bács-Kiskun egyházmegye
Baja 174 64 59 0 0 2 6
Csengõd 800 708 313 11 12 1 15
Dunaegyháza 1030 885 608 9 12 3 19
Dunaújváros 810 690 530 16 6 9 14
Harta 2179 1601 1200 24 26 6 17
Kecskemét 783 598 362 42 10 31 21
Kiskõrös 8800 8800 2700 74 96 37 133
Kiskunhalas 420 320 160 14 4 0 7
Soltvadkert 2945 2939 1710 32 38 19 38
Szeged 3154 1742 429 29 8 4 32
Összesen: 21 095 18 347 8071 251 212 112 302

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 19000 7000 1400 156 66 41 204
Gerendás 1600 450 142 8 11 2 17
Gyoma 500 300 60 1 0 0 6
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Gyula 201 81 81 4 7 2 3
Kondoros 3000 1500 925 58 18 6 61
Medgyesegyháza 3040 1025 299 12 0 3 42
Mezõberény I. 850 400 350 10 12 5 15
Egyházközség Egyház- Egyház- Válasz- Keresz- Konfir- Esketés Temetés

tagok községi tói név- telés máció
 becsült tagok jegyzék-
száma száma ben sze-

replõk

Mezõberény II. 1879 1207 434 32 12 3 48
Mezõtúr 156 132 57 3 0 0 1
Összesen: 30 226 12 095 3748 284 126 62 397

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 603 218 142 5 0 0 2
Csabacsûd 1300 1109 206 16 4 0 20
Hódmezõvásárhely 300 90 2 0 0 1
Nagybánhegyes 450 291 233 5 0 5 17
Nagyszénás 1035 357 97 14 2 4 31
Orosháza 14723 2858 1045 73 39 20 202
Pusztaföldvár 400 200 92 5 2 1 18
Szarvas-Ótemplom 6068 2628 657 54 31 11 91
Szarvas-Újtemplom 3000 2500 1150 45 19 11 67
Szentes 200 140 30 5 6 3 8
Tiszaföldvár 270 220 25 5 6 0 4
Tótkomlós 5301 5085 1142 30 6 4 40
Összesen: 33 350 15 906 4909 259 115 59 501

Pesti egyházmegye
Angyalföld 2500 720 248 10 4 5 31
Cinkota 2190 2059 1298 19 7 6 29
Deák tér 2300 2012 1593 49 14 16 55
Fasor 2900 2600 548 32 32 27 53
Ferencváros 350 315 315 3 2 0 4
Józsefváros 1380 480 317 3 2 0 23
Kispest 380 224 148 25 15 7 44
Kõbánya 920 450 300 12 1 2 32
Pesterzsébet 1000 842 347 13 13 11 27
Pestszentlõrinc 2300 1296 371 23 15 10 38
Pestújhely 200 180 176 7 5 1 21
Rákoskeresztúr 7000 2900 1300 51 27 10 60
Rákospalota 600 541 266 5 8 5 27
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Rákosszentmihály 400 320 137 10 4 2 12
Szlovák Gyülekezet 20 20 0 0 0 0 3
Újpest 906 286 204 13 9 7 29
Zugló 4000 1300 1000 12 14 7 47
Összesen: 29 346 16 545 8568 287 172 116 535
Egyházközség Egyház- Egyház- Válasz- Keresz- Konfir- Esketés Temetés

tagok községi tói név- telés máció
 becsült tagok jegyzék-
száma száma ben sze-

replõk

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád 1427 1182 638 16 16 13 24
Dombóvár 1067 824 531 11 7 11 22
Egyházaskozár 534 474 378 6 6 2 11
Gyönk 1020 872 518 11 2 5 29
Györköny 581 425 5 4 1 27
Kölesd 188 150 80 0 0 0 4
Majos 293 293 213 4 0 1 6
Mohács 1102 1034 569 12 21 8 22
Paks 2000 1500 800 19 27 11 23
Pécs 4195 2566 1037 33 20 26 59
Sárszentlõrinc 640 365 240 9 8 1 18
Szekszárd 827 641 348 18 7 9 10
Tamási 144 104 82 4 0 0 6
Tengelic 220 204 149 1 0 0 3
Tolnanémedi 120 115 60 1 0 1 3
Váralja 309 270 247 10 2 2 14
Összesen: 14 086 11 175 6315 160 120 91 281
Egyházkerület összesen: 128 103 74 068 31 611 1241 745 440 2016

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK EGYHÁZI SZOLGÁLATI ADATAI A 2000. ÉVBEN
Egyházközség Isten- Résztvevõk Bibliaórák Résztvevõk Hittanórák Hitoktatás

tiszteletek átlagos átlagos száma -ban
száma   száma száma részesülõk

száma

Bács-Kiskun egyházmegye
Bács-Kiskun 11 4 15 33 108
Baja 92 28 0 0 275 9
Csengõd 196 145 60 50 630 64
Dunaegyháza 179 76 24 5 586 51
Dunaújváros 216 72 190 30 820 85
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Harta 129 145 28 23 266 74
Kecskemét 160 225 114 52 1120 70
Kiskõrös 1001 1005 520 180 2100 600
Kiskunhalas 81 57 62 12 590 46
Egyházközség Isten- Résztvevõk Bibliaórák Résztvevõk Hittanórák Hitoktatás

tiszteletek átlagos átlagos száma -ban
száma   száma száma részesülõk

száma

Soltvadkert 175 525 282 146 1088 221
Szeged 216 135 167 68 324 75
Összesen: 2445 2413 1447 566 7799 1295

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 1207 498 334 137 4420 638
Gerendás 118 46 152 27 490 115
Gyoma 53 16 0 0 70 9
Gyula 109 54 46 17 384 20
Kondoros 373 112 228 60 525 203
Medgyesegyháza 85 64 80 42 264 95
Mezõberény I. 123 50 76 26 225 70
Mezõberény II. 242 102 67 49 187 47
Mezõtúr 70 13 0 0 225 6
Összesen: 2380 955 983 358 6790 1203

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 97 31 0 0 28 45
Csabacsûd 128 44 48 10 350 65
Hódmezõvásárhely 58 50 53 20 36 14
Nagybánhegyes 103 52 18 8 320 25
Nagyszénás 98 15 2 14 420 33
Orosháza 548 387 168 45 5592 733
Pusztaföldvár 64 12 0 0 320 48
Szarvas-ótemplom 675 184 148 32 2065 505
Szarvas-újtemplom 249 117 203 60 1840 370
Szentes 90 60 0 0 120 12
Tiszaföldvár 84 50 0 0 10 10
Tótkomlós 427 81 165 47 767 790
Összesen: 2621 1083 805 236 11868 2650

Pesti egyházmegye
Angyalföld 135 57 77 22 314 42
Cinkota 144 182 126 28 191 35
Deák tér 206 500 259 215 163 35
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Fasor 173 90 82 50 441 103
Ferencváros 60 15 115 21 300 72
Józsefváros 165 30 150 16 72 8
Kispest 202 90 161 45 482 58
Egyházközség Isten- Résztvevõk Bibliaórák Résztvevõk Hittanórák Hitokta-

tiszteletek átlagos átlagos száma tásban
száma   száma száma részesülõk

száma

Kõbánya 136 100 128 68 128 40
Pesterzsébet 65 107 135 54 245 39
Pestszentlõrinc 160 98 117 53 660 66
Pestújhely 65 42 26 6 66 6
Rákoskeresztúr 238 230 115 45 360 80
Rákospalota 76 85 58 43 94 20
Rákosszentmihály 63 45 48 0 102 18
Szlovák Gyülekezet 57 7 0 0 0 0
Újpest 73 55 54 36 250 17
Zugló 190 141 250 100 187 50
Összesen: 2208 1874 1901 802 4055 689

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád 181 75 88 28 337 114
Dombóvár 242 95 88 49 283 54
Egyházaskozár 246 88 30 20 248 59
Gyönk 413 160 69 18 266 72
Györköny 141 99 65 11 224 63
Kölesd 94 22 16 4 70 10
Majos 31 90 0 0 35 49
Mohács 315 240 79 46 320 52
Paks 126 170 50 21 448 80
Pécs 555 410 561 81 667 212
Sárszentlõrinc 125 47 95 21 210 33
Szekszárd 191 181 162 40 324 48
Tamási 157 41 36 4 245 21
Tengelic 67 20 90 26 218 22
Tolnanémedi 26 10 0 0 70 6
Váralja 244 71 75 41 201 30
Összesen: 3154 1819 1504 410 4166 925
Egyházkerület
Összesen: 12808 8144 6640 2372 34678 6762
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AZ EGYHÁZMEGYÉK ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ADATAI
A 2000. ÉVBEN

1. Az egyházközségi költségelõirányzatok és zárszámadások bevételi és kiadási oldalainak összesítése
egyházmegyénként:

Egyházmegye Költségelõirányzat Zárszámadás
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Bács-Kiskun 117 854 416 121 238 675 167 246 184 151 549 990
Kelet-Békés 49 254 180 49 992 211 80 060 477 69 645 282
Nyugat-Békés 91 137 115 88 183 658 95 032 246 89 641 195
Pest 106 894 949 134 364 359 179 343 792 135 328 055
Tolna-Baranya 68 869 065 79 802 592 112 634 952 106 662 547
Összesen: 434 009 725 473 581 495 634 317 651 552 827 069

2. Az egyházközségek bevételei az egyházközség céljaira közvetlenül a hívektõl:

Egyházmegye Egyházfenn- Adomány Persely Céladomány Összesen
tartói jutalék

Bács-Kiskun 11 710 709 8 368 675 7 710 753 3 688 781 31 478 918
Kelet-Békés 4 993 167 11 379 846 4 201 447 405 538 20 979 998
Nyugat-Békés 4 546 995 5 071 743 5 284 973 3 379 136 18 282 847
Pest 14 020 243 14 140 531 15 116 401 6 494 550 49 771 725
Tolna-Baranya 11 101 830 7 882 532 8 579 573 1 880 400 29 444 335
Összesen: 46 372 944 46 843 327 40 893 147 15 848 405 149 957 823

3. Az egyházközségek bevételei gazdálkodási tevékenységbõl, közvetve a más gyülekezetek híveitõl kapott
támogatásból, illetve átfutó tételekbõl:

Egyházmegye Gazdálko- Egyház- Továbbítandó tételek
dásból megyei, Egyházi Állami Összesen

származó közegyházi célra kötelezettség
bevétel támogatás

Bács-Kiskun 44 959 080 4 868 591 15 120 257 5 036 859 69 984 787
Kelet-Békés 27 650 705 3 428 000 1 494 939 2 375 425 34 949 069
Nyugat-Békés 48 734 535 5 840 816 2 216 588 7 048 558 63 840 497
Pest 52 176 155 58 866 900 4 772 176 2 495 824 118 311 055
Tolna-Baranya 20 803 443 24 661 077 3 225 729 1 451 336 50 141 585
Összesen: 194 323 918 97 665 384 26 829 689 18 408 002 337 226 993
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4. Az egyházközség egyéb bevételei források szerint:

Egyházmegye Állami Helyi Külföldi segély Összesen
támogatás külsõ támogatás

Bács-Kiskun 28 300 344 25 763 273 12 127 862 66 191 479
Kelet-Békés 15 578 817 8 719 000 539 462 24 837 279
Nyugat-Békés 7 448 030 316 382 0 7 764 412
Pest 7 264 010 2 692 531 1 304 471 11 261 012
Tolna-Baranya 23 101 492 1 648 901 1 190 431 25 940 824
Összesen: 81 692 693 39 140 087 15 162 226 135 995 006

5. Az egyházközségek év végi zárómérlegében megjelenõ pénzeszközök teljes összege: 344 446 915 Ft

6. Az egyházközségek összes adóssága az év végén: 16 426 454 Ft

7. Az egyházközségek kizárólagos tulajdonában lévõ ingatlanok:
Istentiszteleti helyek száma: 158
Egyéb gyülekezeti alkalmakra használt gyülekezeti termek száma: 100
Szolgálati lakások száma: 154
Egyéb lakóingatlanok (bérbe adott lakás, vendéglakás) száma: 42
Mûemlékek száma: 12
Mûemlék jellegû ingatlanok száma: 23
Temetõ összes alapterülete (m2): 970 556
Egyéb földterület (m2): 708 708

8. Az egyházközségi résztulajdonban lévõ ingatlanok, a tulajdoni hányad arányában:

Istentiszteleti helyek száma: 2
Egyéb gyülekezeti alkalmakra használt gyülekezeti termek száma: 0
Szolgálati lakások száma: 1
Egyéb lakóingatlanok (bérbe adott lakás, vendéglakás) száma: 0
Temetõ összes alapterülete (m2): 18 228
Egyéb földterület (m2): 0

9. A nem saját tulajdonban lévõ istentiszteleti helyek száma: 62

10. Az egyházközségekben az év folyamán végzett nagyobb (1 milliós érték fölötti) építkezések, renoválások:

Békéscsaba (Ny.-Békés) templom felújítás 4 800 000 Ft
Cinkota (Pest) új parókia, templomfelújítás 33 000 000 Ft
Deák tér (Pest) lelkészi hivatal, parókia felújítás 10 800 000 Ft
Dunaegyháza (Bács-Kiskun), templomrenoválás 1 200 000 Ft
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Harta (Bács-Kiskun), orgona 1 500 000 Ft
Józsefváros (Pest) Karácsony Sándor utcai felújítás 1 000 000 Ft
Kiskõrös (Bács-Kiskun), szeretetotthon építés 10 000 000 Ft
Kiskõrös (Bács-Kiskun), templomtetõ javítás 4 400 000 Ft
Kõbánya (Pest) parókiaépület felújítás 6 000 000 Ft
Mezõberény I. (Ny.-Békés), parókia és templom felújítása 4 900 000 Ft
Mezõberény II. (Ny.-Békés), parókia és templom felújítása 6 000 000 Ft
Orosháza (Ny.-Békés) ingatlanok renoválása 8 500 000 Ft
Pestszentlõrinc (Pest) vendégház építése 2 000 000 Ft
Soltvadkert (Bács-Kiskun), Találkozás Háza 20 000 000 Ft
Szeged (Bács-Kiskun), gyülekezeti ház 8 500 000 Ft
Szeged (Bács-Kiskun), közösségi ház 1 800 000 Ft
Tótkomlós (Nyugat-Békés) ravatalozó 1 400 000 Ft
Összesen 125 800 000 Ft

11. Az egyházközségek önállóan kezelt alapítványainak az összesített bevétele az év folyamán: 20 764 837 Ft

12. Az egyházközségek által fenntartott intézmények (óvoda, szeretetotthon, stb. ) önállóan vezetett
gazdálkodásának zárszámadásában a bevételi és kiadási oldalak fõ adatai:

Intézmény neve Bevétel Kiadás
Normatív Fenntartási Adomány Összesen
támogatás járulék

Szereteto. (Békéscsaba) 24 918 600 12 610 600 1 010 400 38 539 600 45 974 483
Idõs. Napközije (Mezõb. II.) 5 551 358 238 874 0 5 790 232 4 984 136
Óvoda (Szarvas-Ót.) 7 664 061 3 330 585  10 994 646 10 210 872
Iskola (Szarvas-Ót.) 40 771 202 7 118 830  47 890 032 39 367 068
Gond. Közp. (Szarvas-Ót.) 33 633 700 8 161 182 2 201 400 43 996 282 42 817 638
Gond. Közp. (Szarvas-Újt.) 28 871 227 15 627 406 1 215 174 45 713 807 40 844 616
Óvoda (Tótkomlós) 25 457 548 7 623 877 0 33 081 425 68 792 084
Óvoda és iskola (Orosháza) 62 921 000 42 220 000 4 093 000 109 234 000 102 765 000
Óvoda (Deák tér) 4 345 332 0 0 4 345 332 5 612 407
Mandák O. (Józsefváros) 0 3 145 311 0 3 145 311 3 145 311
Szeretetotthon (Pécs) 22 102 685 14 668 490 451 933 37 223 108 41 267 992
Óvoda (Soltvadkert) 7 600 000 5 000 000 1 400 100 14 000 100 13 500 000
Összesen: 263 836 713 119 745 155 10 372 007 393 953 875 419 281 607
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AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK KÖLTSÉGELÕIRÁNYZATÁNAK ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATAI A 2000. ÉVBEN

Egyházközség Költségelõirányzat Zárszámadás
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Bács-Kiskun egyházmegye
Bács-Kiskun 28 300 344 25 763 273 12 127 862 66 191 479
Baja 734 000 855 200 1 132 106 1 028 119
Csengõd 2 442 000 2 557 900 2 786 364 2 770 891
Dunaegyháza 2 982 000 3 429 855 3 996 289 4 034 578
Dunaújváros 5 568 116 5 921 200 5 982 418 5 730 269
Harta 5 412 000 5 465 600 6 429 485 6 625 178
Kecskemét 25 483 800 25 483 800 40 837 845 24 638 339
Kiskõrös 25 600 000 28 915 380 39 924 726 42 821 456
Kiskunhalas 1 477 500 1 477 500 1 655 299 1 549 245
Soltvadkert 27 257 000 27 257 000 37 839 059 38 923 815
Szeged 20 898 000 19 875 240 26 662 593 23 428 100
Összesen: 117 854 416 121 238 675 167 246 184 151 549 990

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 29 225 000 25 225 000 41 771 697 29 600 335
Gerendás 2 106 500 1 826 000 1 162 103 2 171 365
Gyoma 874 500 770 700 897 061 563 704
Gyula 1 518 952 1 478 351 2 864 570 1 842 611
Kondoros 6 796 428 8 437 340 16 963 592 15 435 493
Medgyesegyháza 2 677 800 2 796 820 3 881 852 3 000 488
Mezõberény I. 3 364 000 6 014 000 5 059 080 7 858 251
Mezõberény II. 2 251 000 2 915 000 6 926 404 8 479 496
Mezõtúr 440 000 529 000 534 118 693 539
Összesen: 49 254 180 49 992 211 80 060 477 69 645 282

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 0 0 2 166 838 1 145 475
Csabacsûd 3 724 325 3 723 250 1 342 565 1 068 319
Hódmezõvásárhely 930 000 1 347 300 272 706 1 487 946
Nagybánhegyes 989 300  974 800 1 025 050 1 021 403
Nagyszénás 1 653 800 1 448 300 1 722 848 2 123 816
Orosháza 52 633 400 51 773 568 44 066 644 47 041 817
Pusztaföldvár 1 292 540 1 292 000 1 511 103 1 518 941
Szarvas-Ótemplom 14 780 000 14 780 000 14 778 074 14 986 672
Szarvas-Újtemplom 11 155 750 8 265 440 17 395 642 10 306 632
Szentes 680 000 1 298 000 857 041 1 164 575
Tiszaföldvár 356 000  828 000 535 992 924 866
Tótkomlós 2 942 000 2 453 000 9 357 743 6 850 733
Összesen: 91 137 115 88 183 658 95 032 246 89 641 195
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Egyházközség Költségelõirányzat Zárszámadás
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Pesti egyházmegye
Angyalföld 3 741 410 3 741 410 4 108 919 4 217 924
Cinkota 28 141 755 39 141 755 18 412 769 36 387 887
Deák tér 18 758 000 21 073 000 23 118 192 25 217 984
Fasor 8 087 500 10 061 500 11 915 639 11 700 847
Ferencváros 1 629 500 1 639 500 1 514 535 1 494 160
Józsefváros 5 962 700 6 970 050 13 379 958 8 210 510
Kispest 8 055 000 9 121 000 6 562 281 4 198 840
Kõbánya 3 214 300 6 701 300 4 598 027 8 525 103
Pesterzsébet 4 254 100 10 212 260 6 139 942 4 116 167
Pestszentlõrinc 5 090 680 5 305 680 6 999 321 5 513 182
Pestújhely 905 000 1 923 500 1 732 240 2 019 029
Rákoskeresztúr 4 080 000 3 864 000 64 553 008 5 044 624
Rákospalota 4 709 404 4 709 404 4 860 363 8 401 320
Rákosszentmihály 2 800 000 2 800 000 3 326 956 3 080 064
Szlovák Gyülekezet 1 300 000  950 000 1 226 025 944 776
Újpest 2 246 600 2 231 000 2 925 268 2 423 464
Zugló 3 919 000 3 919 000 3 970 349 3 832 174
Összesen: 106 894 949 134 364 359 179 343 792 135 328 055

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád         9 906 323       17 281 312       17 155 996       21 703 373
Dombóvár         9 746 500         8 936 500       15 276 084       14 040 377
Egyházaskozár         2 545 900         2 665 475         3 352 200         2 277 685
Gyönk         6 269 520       10 141 247       10 022 682         9 626 791
Györköny         1 470 000         1 435 543         2 156 536         1 765 541
Kölesd         2 124 020         2 591 135         2 182 585           727 737
Majos         5 610 080         3 679 625
Mohács         4 183 100         4 183 100         7 431 258         6 297 761
Paks         5 506 860         5 301 000         6 303 564         6 511 097
Pécs       18 360 000       18 360 000       27 735 369       28 749 605
Sárszentlõrinc         1 195 000         1 313 000         6 352 940         3 170 375
Szekszárd         2 643 000         2 643 000         3 466 493         2 414 308
Tamási         1 182 042         1 214 580         1 634 528         1 748 698
Tengelic         1 950 800         1 950 800         2 091 970         2 037 500
Tolnanémedi            200 000            199 900            295 669            239 146
Váralja         1 586 000         1 586 000         1 566 998         1 672 928
Összesen: 68 869 065 79 802 592 112 634 952 106 662 547
Egyházkerület összesen: 434 009 725 473 581 495 634 317 651 552 827 069
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AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK PÉNZÜGYI BEVÉTELI ADATAI A 2000. ÉVBEN

Egyházközség Saját Gazdálko- Egyházi Állami Helyi külsõ Összesen
hívektõl dásból segélybõl támogatás támogatás

Bács-Kiskun egyházmegye
Baja 584 900 0 360 000 172 756 0 1 117 656
Csengõd 1 569 335 123 794 250 125 449 100 30 000 2 422 354
Dunaegyháza 1 608 115 117 387 1 150 000 427 680 232 000 3 535 182
Dunaújváros 1 072 201 3 158 210 0 1 637 110 0 5 867 521
Harta  2 647 785 2 246 927 0 1 211 880 0 6 106 592
Kecskemét 1 117  206 21 116 426 0 898 430 5 023 441 28 155 503
Kiskõrös 12 853 919 3 943 476 2 500 000 1 287 500 16 879 832 37 464 727
Kiskunhalas 615 390 224 984 143 466 526 000 0 1 509 840
Soltvadkert 6 849 656 11 739 112 125 000 13 887 694 498 000 33 099 462
Szeged 2 560 411 2 288 764 340 000 7 802 194 3 100 000 16 091 369
Összesen: 31 478 918 44 959 080 4 868 591 28 300 344 25 763 273 135 370 206

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 7 132 183 19 672 534 0 9 764 052 2 150 000 38 718 769
Gerendás 1 032 951 286 112 60 000 565 610 0 1 944 673
Gyoma 117 760 174 000 0 540 000 0 831 760
Gyula 871 579 0 1 260 000 243 210 0 2 374 789
Kondoros 6 674 357 3 291 627 1 800 000 2 885 920 1 950 000 16 601 904
Medgyesegy-
háza 1 064 341 1 575 421 52 000 1 073 590 0 3 765 352
Mezõberény I. 2 415 110 2 156 491 0 234 500 72 000 4 878 101
Mezõberény II. 1 554 660 468 698 60 000 127 069 4 547 000 6 757 427
Mezõtúr 117 057 25 822 196 000 144 866 0 483 745
Összesen: 20 979 998 27 650 705 3 428 000 15 578 817 8 719 000 76 356 520

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 220 737 466 107 225 316 117 920 60 000 1 090 080
Csabacsûd 665 342 268 417 0 284 500 0 1 218 259
Hódmezõ-
vásárhely 361 608 86 406 0 76 500 75 000 599 514
Nagybánhegyes 646 867 0 0 140 000 6 382 793 249
Nagyszénás 804 789 489 433 447 500 53 000 0 1 794 722
Orosháza 4 910 465 28 108 287 2 475 000 4 313 090 0 39 806 842
Pusztaföldvár 319 415  0 410 000 421 600 30 000 1 181 015
Szarvas-
Ótemplom 3 818 685 7 262 296 225 000 145 000 11 450 981
Szarvas-
Újtemplom 4 551 688 9 832 897 1 000 000 1 273 260 0 16 657 845
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Egyházközség Saját Gazdálko- Egyházi Állami Helyi külsõ Összesen
hívektõl dásból segélybõl támogatás támogatás

Szentes 208 300 330 932 160 000 0 699 232
Tiszaföldvár 156 200 301 403 0 457 603
Tótkomlós 1 618 751 1 588 357 898 000 768 160 0 4 873 268
Összesen: 18 282 847 48 734 535 5 840 816 7 448 030 316 382 80 622 610

Pesti egyházmegye
Angyalföld 1 851 051 966 498 150 000 328 300 470 000 3765 849
Cinkota 3 198 930 14 330 973 0 127 970 392 000 18 049 873
Deák tér 6 588 502 14 384 513 710 000 177 800 0 21 860 815
Fasor 6 166 413 4 632 188 30 000 477 710 0 11 306 311
Ferencváros 627 956 129 759 680 000 64 320 0 1 502 035
Józsefváros 5 373 577 4 523 822 60 000 3 000 000 0 12 957 399
Kispest 3 316 464 240 084 1 050 000 328 300 1 100 000 6 034 848
Kõbánya 1 989 556 2 072 231 0 297 280 0 4 359 067
Pesterzsébet 4 144 934 1 014 898 0 176 880 400 000 5 736 712
Pestszentlõrinc 3 052 831 22 489 1 500 000 1 037 000 50 000 5 662 320
Pestújhely 641 414 822 164 146 900 0 0 1 610 478
Rákoskeresztúr 4 690 410 3 870 488 54 500 000 413 360 60 531 63 534 789
Rákospalota 2 299 301 1 555 726 0 89 780 0 3 944 807
Rákosszent-
mihály 941 600 2 068 356 0 155 000 100 000 3 264 956
Szlovák
Gyülekezet 362 190 863 835 0 0 0 1 226 025
Újpest 1 665 336 676 307 0 330 350 0 2 671 993
Zugló 2 861 260 1 824 40 000 259 960 120 000 3 283 044
Összesen: 49 771 725 52 176 155 58 866 900 7 264 010 2 692 531 170 771 321

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád 4 917 858 797 382 120 000 5 283 880 30 000 11 149 120
Dombóvár 2 591 591 3 561 817 0 7 313 310 78 901 13 545 619
Egyházaskozár 1 619 090 346 964 305 338 802 600 20 000 3 093 992
Gyönk 2 774 706 2 255 450 3 408 904 1 298 662 0 9 737 722
Györköny 1 319 355 382 698 0 174 870 0 1 876 923
Kölesd  404 018 80 753 1 580 000 46 900 0 2 111 671
Majos 877 951 198 263 3 156 702 0 0 4 232 916
Mohács 2 779 059 453 088 3 279 176  459 960 40 000 7 011 283
Paks 2 969 543 629 827 58 807 1 037 370 1 000 000 5 695 547
Pécs 5 016 525 11 329 323 9 410 000 613 720 350 000 26 719 568
Sárszentlõrinc 604 468 38 179 290 000 5 176 880 0 6 109 527
Szekszárd 1 417 524 605 418 1 114 150 0 30 000 3 167 092
Tamási 358 716 584 000 567 050  0 1 509 766
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Tengelic 514 979 28 671 1 204 000 164 150 100 000 2 011 800
Tolnanémedi 195 386 75 610 0 0 0 270 996
Váralja 1 083 566 20 000 150 000 162 140 0 1 415 706
Összesen 29 444 335 20 803 443 24 661 077 23 101 492 1 648 901 99 659 248
Egyházkerület
összesen: 149 957 823 194 323 918 97 665 384 81 692 693 39 140 087 562 779 905
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A déli egyházkerület egyházközségeinek
népmozgalmi, gyülekezeti szolgálati, pénzügyi és

gazdasági adatai
a 2001. évben

AZ EGYHÁZMEGYÉK ÖSSZESÍTETT NÉPMOZGALMI
ÉS GYÜLEKEZETI SZOLGÁLATI ADATAI A 2001. ÉVBEN

I. Népmozgalmi adatok

1. Lélekszámok a naptári év végén

Egyházmegye Evangélikusok száma a Egyházközségi Választói névjegyzékben
népszámlálás szerint tagok száma szereplõk száma

Bács-Kiskun 21 953 17 763 7839
Kelet-Békés 24 769 13 350 4559
Nyugat-Békés 23 175 12 335 4356
Pest 29 771 17 948 8900
Tolna-Baranya 15 813 10 996 6333
Összesen: 115 481 72 392 31 987

2. Keresztelések és konfirmációk száma korosztályonként

Egyházmegye Keresztelés Konfirmáció
Gyermek Fiatal Felnõtt Összesen Fiatal Felnõtt Összesen
0-6 éves             6-18 év     >18 év      <18év      >18 év

Bács-Kiskun 237 30 16 283 126 28 154
Kelet-Békés 167 23 49 239 72 34 106
Nyugat-Békés 164 79 82 325 108 61 169
Pest 205 18 39 262 102 41 143
Tolna-Baranya 167 21 17 205 106 16 122
Összesen: 940 171 203 1314 514 180 694

3. Esketések és temetések száma

Egyházmegye Esketés Temetés
Tiszta Vegyes Összesen Férfi N õ Összesen

evangélikus pár

Bács-Kiskun 16 86 102 177 159 336
Kelet-Békés 31 30 61 178 213 391
Nyugat-Békés 25 21 46 217 257 474
Pest 31 78 109 236 257 493
Tolna-Baranya 8 58 66 118 143 261
Összesen: 111 273 384 926 1029 1955
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II. Gyülekezeti szolgálati adatok

4. Az egyházkerület gyülekezeteiben és intézményeiben szolgáló lelkészek (a december 31-ei helyzet
szerint), nem lelkészi munkatársak és az év során a vendég igehirdetõk száma:

Egyházmegye Lelkészek Nem lelkészi Vendég
Parókus, Helyettes, Hitoktató, Összesen munkatárs igehirdetõ
másod segéd nyugdíjas
-lelkész -lelkész  lelkész

Bács-Kiskun 8 6 4 17 18 122
Kelet-Békés 10 4 2 16 32 89
Nyugat-Békés 10 6 1 17 23 186
Pest 16 9 8 33 106 209
Tolna-Baranya 13 6 5 24 25 149
Összesen: 57 31 20 107 204 755

5. Istentiszteletek száma és a résztvevõk közelítõ pontossággal megadott átlagos száma:

Istentiszteletek száma Résztv. átl. száma

Egyházmegye Vasár- Hét Családi, Zenés Egyéb Össze- Vasár Hétköz-
napi és -közi gyermek, áhitatok sen -nap -nap
ünnepi  ifjúsági

Bács-Kiskun 1717 493 160 24 103 2497 2273 181
Kelet-Békés 1183 1087 145 18 63 2496 896 145
Nyugat-Békés 1449 1044 162 23 65 2743 1133 259
Pest 1751 142 96 49 111 2149 1964 409
Tolna-Baranya 2841 225 141 34 98 3339 1784 375
Összesen: 8941 2991 704 148 440 13224 8050 1369

6. A nem magyar nyelvû istentiszteletek száma: német:  100, szlovák:   531.
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7. Az úrvacsorai alkalmak és az év folyamán kiszolgáltatott úrvacsorák teljes száma; a lelkipásztori látogatások
és a lelkészt lelkipásztori beszélgetésre felkeresõ hívekkel folytatott lelkipásztori beszélgetések száma:

Egyházmegye Úrvacsorai alkalmak Úrvacso- Látoga- Lelki-
Templomi Egyéb Összesen rázók tások pásztori

száma száma beszélge-
tések

Bács-Kiskun 510 103 613 14231 2301 1177
Kelet-Békés 340 106 446 9298 2427 1839
Nyugat-Békés 329 96 425 10358 2102 812
Pest 689 193 882 22038 1634 1349
Tolna-Baranya 598 195 793 13650 2617 962
Összesen: 2466 693 3159 69575 11081 6139

8. A tárgyév õszén indult hittanórai csoportok és az oda beiratkozottak ( résztvevõk ) száma; a naptári évben
megtartott hittanórák és konfirmációi oktatási órák száma:

Egyházmegye Hitoktatási csoportok Hittanórák Hitokta- Konfir-
Iskolai Gyüle- Összesen száma tásban mációi

kezet részesülõk elõkészítõ

Bács-Kiskun 100 44 144 5853 1249 494
Kelet-Békés 106 36 142 7389 1205 330
Nyugat-Békés 191 18 209 11281 2174 230
Pest 44 50 94 3726 672 467
Tolna-Baranya 76 56 132 4265 916 560
Összesen: 517 204 721 32514 6216 2081

9. Bibliaórai csoportok és bibliaórák száma, valamint a résztvevõk közelítõ pontossággal megadott átlagos
száma:

Bibliaórai csoportok Bibliaórák száma Résztvevõk
Egyházmegye Felnõtt Gyermek, Egyéb Felnõtt Gyermek, Egyéb Felnõtt Gyermek, Egyéb

ifjúsági ifjúsági ifjúsági

Bács-Kiskun 18 17 8 498 539 200 243 287 127
Kelet-Békés 10 12 8 371 243 202 124 129 122
Nyugat-Békés 11 10 3 425 388 37 389 169 53
Pest 29 31 11 875 1035 287 323 303 117
Tolna-Baranya 31 19 7 804 408 182 252 109 43
Összesen: 99 89 37 2973 2613 908 1331 997 462

10. Szeretetvendégségek száma: 207.
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III. Egyházkormányzás

11. Egyházközségi és egyházmegyei közgyûlések, képviselõ-testületi és presbiteri ülések száma:

Egyházmegye Egyházközségi Egyházmegyei
Közgyûlés Képviselõ Presbiteri Közgyûlés Presbiteri

-testületi ülés ülés ülés

Bács-Kiskun 28 6 97 2 2

Kelet-Békés 25 7 48 1 3

Nyugat-Békés 37 7 61 1 2

Pest 30 0 97 1 2

Tolna-Baranya 64 1 99 0 0

Összesen: 184 21 402 5 9

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK NÉPMOZGALMI ADATAI A 2001. ÉVBEN

Egyházközség Egyház- Egyház- Válasz- Keresz- Konfir- Esketés Temetés
tagok községi tói név- telés máció
 becsült tagok jegyzék-
száma száma ben sze-

replõk

Bács-Kiskun egyházmegye
Baja 445 110 59 2 0 4 3
Csengõd 987 674 314 9 9 3 14
Dunaegyháza 1268 873 596 7 0 3 24
Dunaújváros 1446 770 259 24 6 5 17
Harta 1680 1726 974 19 20 5 36
Kecskemét 1939 634 377 53 11 27 20
Kiskõrös 7502 8800 2700 98 78 18 131
Kiskunhalas 840 192 135 4 8 2 9
Soltvadkert 2541 3026 1980 45 22 22 52
Szeged 3305 958 445 22 0 13 30
Összesen: 21953 17763 7839 283 154 102 336

Kelet-békési egyházmegye
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Békéscsaba 15361 7000 1391 131 54 34 207
Gerendás 1170 500 135 11 2 5 15
Gyoma 357 300 60 1 0 1 2
Gyula 1146 434 101 13 16 6 5
Kondoros 2500 1500 860 21 12 2 61
Medgyesegyháza 1197 1023 335 24 8 3 36
Mezõberény I. 930 800 350 17 0 5 29
Egyházközség Egyház- Egyház- Válasz- Keresz- Konfir- Esketés Temetés

tagok községi tói név- telés máció
 becsült tagok jegyzék-
száma száma ben sze-

replõk

Mezõberény II. 1883 1660 1269 19 12 4 35
Mezõtúr 225 133 58 2 2 1 1
Összesen: 24769 13350 4559 239 106 61 391

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 648 312 204 15 5 1 7
Csabacsûd 688 804 174 30 15 5 18
Hódmezõvásárhely 495 300 90 3 6 0 1
Nagybánhegyes 634 291 233 14 12 3 23
Nagyszénás 2014 415 220 22 1 4 45
Orosháza 7063 2861 1040 86 52 12 146
Pusztaföldvár 470 200 92 4 0 0 28
Szarvas-Ótemplom 3547 2578 625 70 35 9 102
Szarvas-Újtemplom 4067 3000 1040 33 14 6 53
Szentes 883 140 30 9 0 0 3
Tiszaföldvár 599 220 30 1 0 0 6
Tótkomlós 2067 1214 578 38 29 6 42
Összesen: 23175 12335 4356 325 169 46 474

Pesti egyházmegye
Angyalföld 2617 2250 435 4 0 1 22
Cinkota 1419 1990 1262 18 10 7 46
Deák tér 1772 2100 1832 59 21 20 52
Fasor 1772 2334 510 34 31 26 45
Ferencváros 1422 360 340 5 2 1 12
Józsefváros 1742 594 297 4 4 0 20
Kispest 1432 211 162 7 8 6 30
Kõbánya 1635 455 305 10 12 3 20
Pesterzsébet 1338 510 294 14 0 10 36
Pestszentlõrinc 2175 844 315 16 4 6 42
Pestújhely 1120 250 185 4 1 2 11
Rákoskeresztúr 3563 2900 1300 43 29 13 69
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Rákospalota 1120 530 203 8 1 4 23
Rákosszentmihály 1419 400 185 5 7 2 14
Szlovák Gyülekezet 20 0 0 0 0 1
Újpest 1886 870 285 12 3 2 18
Zugló 3339 1330 990 19 10 6 32
Összesen: 29771 17948 8900 262 143 109 493

Egyházközség Egyház- Egyház- Válasz- Keresz- Konfir- Esketés Temetés
tagok községi tói név- telés máció
 becsült tagok jegyzék-
száma száma ben sze-

replõk

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád 1054 773 574 13 4 6 33
Dombóvár 1237 800 498 13 9 4 21
Egyházaskozár 661 588 353 12 4 5 20
Gyönk 921 879 610 18 17 3 18
Györköny 683 641 455 5 9 2 21
Kölesd 246 134 64 1 0 0 2
Majos 529 321 228 9 0 0 5
Mohács 1075 1006 569 7 7 5 17
Paks 1950 1519 806 21 16 5 18
Pécs 4058 2605 1084 45 24 20 55
Sárszentlõrinc 541 250 180 9 6 3 16
Szekszárd 1733 753 351 23 13 8 9
Tamási 211 92 74 4 0 0 9
Tengelic 218 211 142 7 2 1 5
Tolnanémedi 318 135 93 2 0 1 3
Váralja 378 289 252 16 11 3 9
Összesen: 15813 10996 6333 205 122 66 261
Egyházkerület összesen: 115 481 72 392 31 987 1314 694 384 1955

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK EGYHÁZI SZOLGÁLATI ADATAI A 2001. ÉVBEN

Egyházközség Isten- Résztvevõk Bibliaórák Résztvevõk Hittanórák Hitokta-
tiszteletek átlagos átlagos száma tásban

száma   száma száma részesülõk
száma

Bács-Kiskun egyházmegye
Baja 85 22 0 0 121 3
Csengõd 184 130 90 62 630 90
Dunaegyháza 172 68 12 3 476 43
Dunaújváros 301 74 195 27 723 92
Harta 131 137 23 23 243 70
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Kecskemét 145 249 116 54 425 55
Kiskõrös 1002 864 390 180 1421 520
Kiskunhalas 77 61 74 20 470 29
Soltvadkert 165 525 171 190 1000 263
Szeged 235 143 166 98 344 84
Összesen: 2497 2273 1237 657 5853 1249

Egyházközség Isten- Résztvevõk Bibliaórák Résztvevõk Hittanórák Hitokta-
tiszteletek átlagos átlagos száma tásban

száma   száma száma részesülõk
száma

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 1101 483 324 134 4662 591
Gerendás 125 42 93 20 510 115
Gyoma 53 14 0 0 60 12
Gyula 156 70 72 18 780 88
Kondoros 476 80 80 64 425 178
Medgyesegyháza 76 44 75 33 256 73
Mezberény I. 152 40 75 43 290 70
Mezõberény II. 291 109 97 63 211 74
Mezõtúr 66 14 0 0 195 4
Összesen: 2496 896 816 375 7389 1205

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 120 27 0 0 0 43
Csabacsûd 146 41 74 22 331 74
Hódmezõvásárhely 106 50 47 20 36 6
Nagybánhegyes 105 52 26 8 319 24
Nagyszénás 144 49 66 342 348 28
Orosháza 547 410 179 90 5550 720
Pusztaföldvár 59 10 0 0 232 31
Szarvas-Ótemplom 660 199 138 29 1785 388
Szarvas-Újtemplom 162 118 175 60 1840 350
Szentes 94 55 0 0 210 138
Tiszaföldvár 84 40 0 0 0 0
Tótkomlós 516 82 145 40 630 372
Összesen: 2743 1133 850 611 11281 2174

Pesti egyházmegye
Angyalföld 136 59 96 26 265 61
Cinkota 137 170 133 25 192 28
Deák tér 196 600 327 195 144 45
Fasor 167 84 121 25 507 112
Ferencváros 65 14 90 17 204 32
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Józsefváros 113 50 157 23 0 0
Kispest 211 95 243 45 482 55
Kõbánya 131 95 113 67 145 35
Pesterzsébet 74 103 113 43 210 37
Pestszentlõrinc 148 91 133 59 630 55
Pestújhely 74 45 63 12 136 5
Rákoskeresztúr 239 230 130 28 380 80
Rákospalota 81 80 89 40 78 27
Rákosszentmihály 63 55 73 16 90 18
Szlovák Gyülekezet 55 5 0 0 0 0
Újpest 84 58 71 24 93 12
Zugló 175 130 245 98 170 70
Összesen: 2149 1964 2197 743 3726 672

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád 173 86 46 32 176 81
Dombóvár 270 108 86 39 240 61
Egyházaskozár 231 92 20 22 286 54
Gyönk 310 119 104 15 170 61
Györköny 133 101 99 31 241 54
Kölesd 88 20 13 4 70 12
Majos 259 95 20 20 261 55
Mohács 360 285 78 50 385 55
Paks 123 150 45 22 400 70
Pécs 581 423 492 75 620 215
Sárszentlõrinc 117 40 55 0 263 50
Szekszárd 155 136 153 44 365 58
Tamási 133 35 36 4 210 16
Tengelic 75 20 91 27 225 22
Tolnanémedi 84 20 0 0 105 8
Váralja 247 54 56 19 248 44
Összesen: 3339 1784 1394 404 4265 916
Egyházkerület
összesen: 13224 8050 6494 2790 32514 6216
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AZ EGYHÁZMEGYÉK ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI ADATAI A 2001.
ÉVBEN

1. Az egyházközségi költségelõirányzatok és zárszámadások bevételi és kiadási oldalainak összesítése
egyházmegyénként:

Költségelõirányzat Zárszámadás
Egyházmegye Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Bács-Kiskun 125 129 114 142 443 837 167 889 794 114 863 243
Kelet-Békés 67 428 726 92 506 481 101 502 242 118 068 228
Nyugat-Békés 87 547 055 96 701 182 106 622 194 101 788 028
Pest 304 358 112 323 461 159 190 979 278 194 088 333
Tolna-Baranya 89 862 683 76 842 197 131 456 632 103 038 242
Összesen: 674 325 690 731 954 856 698 450 140 631 846 074

2. Az egyházközségek bevételei az egyházközség céljaira közvetlenül a hívektõl:

Egyházmegye Egyházfenn- Adomány Persely Céladomány Összesen
tartói jutalék

Bács-Kiskun 12 294 027 5 766 628 7 813 178 3 208 455 29 082 288
Kelet-Békés 5 696 597 7 115 136 4 418 746 1 384 674 18 615 153
Nyugat-Békés 5 106 680 8 657 402 5 237 521 3 347 918 22 349 521
Pest 15 858 267 13 621 654 16 443 432 5 752 132 51 675 485
Tolna-Baranya 11 890 268 4 861 282 8 300 490 1 691 956 26 743 996
Összesen: 50 845 839 40 022 102 42 213 367 15 385 135 148 466 443

3. Az egyházközségek bevételei gazdálkodási tevékenységbõl, közvetve a más gyülekezetek híveitõl kapott
támogatásból, illetve átfutó tételekbõl:

Egyházmegye Gazdálko- Egyház- Továbbítandó tételek

dásból megyei, Egyházi Állami Összesen
származó közegyházi célra kötelezettség

bevétel támogatás

Bács-Kiskun 32 255 626 19 474 110 5 979 283 21 894 047 79 603 066
Kelet-Békés 37 260 800 1 128 040 1 649 750 3 666 541 43 705 131
Nyugat-Békés 34 056 685 9 622 020 2 052 765 8 850 239 54 581 709
Pest 30 747 003 17 642 700 6 546 984 2 680 165 57 616 852
Tolna-Baranya 14 849 453 4 774 764 3 208 052 1 994 462 24 826 731
Összesen: 149 169 567 52 641 634 19 436 834 39 085 454 260 333 489
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4. Az egyházközség egyéb bevételei források szerint:

Egyházmegye Állami Helyi Külföldi segély Összesen
támogatás külsõ támogatás

Bács-Kiskun 47 076 986 21 544 942 4 602 701 73 224 629
Kelet-Békés 18 401 779 15 330 874 0 33 732 653
Nyugat-Békés 12 943 966 5 215 840 0 18 159 806
Pest 23 664 221 27 508 832 0 51 173 053
Tolna-Baranya 59 092 293 9 227 943 1 848 175 70 168 411
Összesen: 161 179 245 78 828 431 6 450 876 246 458 552

5. Az egyházközségek év végi  zárómérlegében megjelenõ pénzeszközök teljes összege: 427 727 710 Ft

6. Az egyházközségek összes adóssága az év végén: 10 372 324 Ft

7. Az egyházközségek kizárólagos tulajdonában lévõ ingatlanok:

Istentiszteleti helyek száma: 159
Egyéb gyülekezeti alkalmakra használt gyülekezeti termek száma: 103
Szolgálati lakások száma: 151
Egyéb lakóingatlanok (bérbe adott lakás, vendéglakás) száma: 43
Mûemlékek száma: 14
Mûemlék jellegû ingatlanok száma: 15
Temetõ összes alapterülete (m2): 988509
Egyéb földterület (m2): 795663

8. Az egyházközségi résztulajdonban lévõ ingatlanok, a tulajdoni hányad arányában:
Istentiszteleti helyek száma: 3
Egyéb gyülekezeti alkalmakra használt gyülekezeti termek száma: 0
Szolgálati lakások száma: 1
Egyéb lakóingatlanok (bérbe adott lakás, vendéglakás) száma: 0
Temetõ összes alapterülete (m2): 52866
Egyéb földterület (m2): 0

9. A nem saját tulajdonban lévõ istentiszteleti helyek száma: 63

10. Az egyházközségekben az év folyamán végzett nagyobb (1 milliós érték fölötti) építkezések, renoválások:

Apostag (Bács-Kiskun), templom renoválása 1 000 000 Ft
Baja (Bács-Kiskun), parókia felújítás 1 100 000 Ft
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Belecska (Tolna-Baranya), templomtetõ felújítása 1 800 000 Ft
Békéscsaba (Kelet-Békés), parókia (I.) felújítása 16 472 000 Ft
Békéscsaba (Kelet-Békés), parókia (II.) felújítása 24 184 000 Ft
Bonyhád (Tolna-Baranya), templomtatarozás befejezése 2 681 000 Ft
Bonyhád (Tolna-Baranya), lelkészi hivatal felújítása 1 728 000 Ft
Csabacsûd (Nyugat-Békés), parókia építése 11 612 000 Ft
Csikóstõttõs (Tolna-Baranya), parókia felújítása 6 357 000 Ft
Csikóstõttõs (Tolna-Baranya), gyülekezeti helyiség felújítása 1 917 000 Ft
Deák tér (Pest), templom felújítása 1 875 000 Ft
Deák tér (Pest), parókia felújítás 12 212 000 Ft
Fasor (Pest), templom tatarozása 1 200 000 Ft
Gyoma (Kelet-Békés), templom felújítása 1 996 000 Ft
Harta (Bács-Kiskun), templombelsõ felújítása 1 200 000 Ft
Kecskemét (Bács-Kiskun), templom külsõ felújítása 4 200 000 Ft
Kiskõrös (Bács-Kiskun), orgona felújítása 5 400 000 Ft
Kiskõrös (Bács-Kiskun), templom felújítása 1 600 000 Ft
Kiskõrös (Bács-Kiskun), imaterem felújítása 1 100 000 Ft
Kismányok (Tolna-Baranya), templom felújítása 1 522 000 Ft
Kismányok (Tolna-Baranya), orgona felújítása 6 096 000 Ft
Kispest (Pest), templom felújítása 4 200 000 Ft
Kispest (Pest), parókia felújítása 1 200 000 Ft
Kondoros (Kelet-Békés), templom felújítás 4 980 000 Ft
Kõbánya (Pest), templom felújítása 8 000 000 Ft
Majos (Tolna-Baranya), gyülekezeti helyiség felújítása 3 140 000 Ft
Medgyesegyháza (Kelet-Békés), parókia felújítása 1 304 000 Ft
Mezõberény I. (Kelet-Békés), templom felújítása 1 342 000 Ft
Mezõberény II. (Kelet-Békés), templom felújítása 5 400 000 Ft
Mohács (Tolna-Baranya), parókia felújítása 1 337 000 Ft
Orosháza (Nyugat-Békés), templomtetõ javítás, belsõ festés 2 890 000 Ft
Orosháza (Nyugat-Békés), szolgálati lakás tatarozása 1 003 000 Ft
Paks (Tolna-Bar.), térburkolat iskola, templom és parókia között 2 549 000 Ft
Pesterzsébet (Pest), templom tatarozása 14 200 000 Ft
Pestújhely (Pest), parókia 6 100 000 Ft
Rákoskeresztúr (Pest), templom tatarozása 6 100 000 Ft
Rákosszentmihály (Pest), parókia felújítása 1 400 000 Ft
Soltvadkert (Bács-Kiskun), Találkozás Háza építése 2 100 000 Ft
Szarvas-Ótemplom (Nyugat-Békés), gyülekezeti ház felújítása 1 600 000 Ft
Szarvas-Újtemplom (Ny.-Békés), gyülekezeti központ felújítása 1 059 000 Ft
Szárazd (Tolna-Baranya), templom felújítása 1 163 000 Ft
Szeged (Bács-Kiskun), Idõsek Klubja 1 000 000 Ft
Szeged (Bács-Kiskun), parókia tatarozása 4 500 000 Ft
Szekszárd (Tolna-Baranya), parókia felújítása 1 089 000 Ft
Tolnanémedi (Tolna-Baranya), templom felújítása 6 964 000 Ft
Varsád (Tolna-Baranya), templomtetõ felújítása 1 351 000 Ft
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Összesen 193 223 000 Ft
11. Az egyházközségek önállóan kezelt alapítványainak az összesített bevétele az év folyamán: 19 799 861 Ft
12. Az egyházközségek által fenntartott intézmények (óvoda, szeretetotthon, stb. ) önállóan vezetett
gazdálkodásának zárszámadásában a bevételi és kiadási oldalak fõ adatai:

Bevétel Kiadás
Intézmény neve Normatív Fenntartási Adomány Összesen

támogatás járulék

Szereteto. (Békéscsaba) 28 508 592 12 891 000 5 404 000 46 803 592 58 102 182
Nyugdíjasház (Kondoros) 21 605 444 9 810 568 0 31 416 012 28 868 568
Idõsek Napk. (Mezõb. II.) 3 549 000 1 607 631 0 5 156 631 6 484 973
Óvoda (Szarvas-Ót.) 6 938 433 678 342  7 616 775 9 537 940
Iskola (Szarvas-Ót.) 94 206 424 6 779 202 253 721 101 239 347 109 283 284
Óvoda (Szarvas-Újt.) 9 401 723 490 928 1 412 900 11 305 551 14 340 622
Szereteto. (Szarvas-Újt.) 20 996 795 9 061 514 221 987 30 280 296 35 130 573
Gond. Közp. (Szarvas-Ót.) 35 716 232 8 832 425 2 187 068 46 735 725 45 936 474
Óvoda (Tótkomlós) 14 422 149 224 400 14 646 549 15 295 457
Szereteto. (Tótkomlós) 23 344 002 12 615 175 12 137 500 48 096 677 65 261 235
Óvoda (Orosháza) 28 061 530 456 550 28 518 080 27 126 619
Iskola (Orosháza) 98 051 850 0 204 922 98 256 772 90 883 885
Óvoda (Deák tér) 6 793 304 0 0 6 793 304 5 837 584
Mandák O. (Józsefváros) 0 2 784 785 0 2 784 785 4 759 484
Szeretetotthon (Pécs) 29 243 620 17 694 796 66 316 47 004 732 49 620 512
Óvoda (Soltvadkert) 15 914 800 15 914 800 14 905 129
Összesen: 436 753 898 83 246 366 22 569 364 542 569 628 581 374 521

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK KÖLTSÉGELÕIRÁNYZATÁNAK ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATAI A 2001. ÉVBEN

Egyházközség Költségelõirányzat Zárszámadás
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Bács-Kiskun egyházmegye
Baja 1 184 800 1 378 400 2 545 273 1 999 315
Csengõd 2 553 880 2 589 886 3 521 324 3 067 996
Dunaegyháza 5 153 160 4 213 200 5 223 746 3 740 717
Dunaújváros 2 957 810 3 230 410 4 549 657 4 007 747
Harta 4 380 000 1 019 000 5 948 828 1 166 163
Kecskemét 15 176 880 49 250 024 38 083 795 18 756 274
Kiskõrös 44 149 000 41 263 280 47 753 797 45 741 359
Kiskunhalas 1 663 000 1 663 000 1 712 795 1 698 523
Soltvadkert 40 602 000 29 217 000 45 795 751 22 891 768
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Szeged 7 308 584 8 619 637 12 754 828 11 793 381
Összesen: 125 129 114 142 443 837 167 889 794 114 863 243

Egyházközség Költségelõirányzat Zárszámadás
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 32 227 000 55 913 500 62 029 012 77 944 875
Gerendás 2 294 500 2 059 000 2 642 851 2 187 167
Gyoma 2 255 303 2 428 803 2 362 384 2 449 685
Gyula 1 762 616 2 084 731 2 457 158 2 500 461
Kondoros 9 966 733 11 258 797 9 240 346 12 409 793
Medgyesegyháza 3 607 164 4 593 520 3 540 981 4 568 183
Mezõberény I. 5 449 310 5 449 310 8 370 293 6 560 624
Mezõberény II. 9 340 100 8 126 820 9 860 000 8 424 349
Mezõtúr 526 000 592 000 999 217 1 023 091
Összesen: 67 428 726 92 506 481 101 502 242 118 068 228

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 3 282 000 3 035 000 4 038 737 3 994 743
Csabacsûd 1 337 700 1 128 510 1 572 553 1 415 378
Hódmezõvásárhely 1 826 069 1 066 500 1 860 033 787 142
Nagybánhegyes 865 200 629 100 1 325 395 672 089
Nagyszénás 2 585 200 2 894 300 2 737 851 3 184 451
Orosháza 34 891 500 34 835 234 46 254 203 40 449 365
Pusztaföldvár 1 903 720 1 808 440 2 419 135 1 797 687
Szarvas-Ótemplom 18 478 000 18 478 000 17 849 564 17 830 488
Szarvas-Újtemplom 15 777 056 25 727 338 16 258 420 19 972 084
Szentes 657 000 1 113 600 3 789 553 1 163 554
Tiszaföldvár 466 000 665 100 610 040 783 694
Tótkomlós 5 477 610 5 320 060 7 906 710 9 737 353
Összesen: 87 547 055 96 701 182 106 622 194 101 788 028

Pesti egyházmegye
Angyalföld 5 253 000 5 253 000 5 367 290 5 382 986
Cinkota 33 736 560 33 736 560 16 008 095 20 481 691
Deák tér 168 216 000 169 409 000 50 456 032 45 277 946
Fasor 13 262 600 13 720 500 16 613 314 12 611 814
Ferencváros 1 126 500 1 126 500 1 337 939 1 268 199
Józsefváros 11 248 310 8 320 204 11 194 125 8 883 656
Kispest 6 647 750 11 387 616 6 900 682 10 636 735
Kõbánya 8 854 976 8 854 976 15 434 613 11 093 692
Pesterzsébet 16 315 600 17 855 987 17 648 916 18 726 102
Pestszentlõrinc 6 668 120 6 728 120 7 135 077 7 848 252
Pestújhely 7 067 000 8 428 000 7 702 896 8 883 871
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Rákoskeresztúr 9 250 000 16 264 000 14 058 514 20 626 894
Rákospalota 5 635 500 9 635 500 8 065 995 8 264 677
Rákosszentmihály 3 150 000 3 150 000 4 626 715 5 490 251
Egyházközség Költségelõirányzat Zárszámadás

Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás

Szlovák Gyülekezet 1 250 000 1 250 000 1 211 605 1 154 974
Újpest 2 505 000 4 170 000 2 580 145 2 786 700
Zugló 4 171 196 4 171 196 4 637 325 4 669 893
Összesen: 304 358 112 323 461 159 190 979 278 194 088 333

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád       22 768 865       11 056 337       11 335 444       13 500 417
Dombóvár       22 872 000       20 327 000       38 032 762       21 631 174
Egyházaskozár         2 604 580         2 712 260         3 031 473         1 931 976
Gyönk         4 187 239         5 026 511       14 854 547         7 647 668
Györköny         1 995 712         1 923 014         2 178 358         2 038 110
Kölesd           848 167           848 167           974 668           880 818
Majos       13 161 588       13 514 511
Mohács       10 216 800       10 191 800         5 341 186         6 004 695
Paks         6 005 160         6 111 112         7 441 402         7 251 431
Pécs       10 205 000       10 209 000       17 292 962       10 461 589
Sárszentlõrinc         1 530 000         1 716 000         2 404 796         2 282 478
Szekszárd         2 761 000         2 661 500         3 104 450         3 942 105
Tamási         1 711 500         1 677 000         1 449 476         1 325 493
Tengelic         1 073 960         1 073 960         1 286 625         1 398 497
Tolnanémedi           254 000           235 736         7 360 365         7 164 321
Váralja           828 700         1 072 800         2 206 530         2 062 959
Összesen: 89 862 683 76 842 197 131 456 632 103 038 242
Egyházkerület
összesen: 674 325 690 731 954 856 698 450 140 631 846 074

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK PÉNZÜGYI BEVÉTELI ADATAI A 2001. ÉVBEN
Egyházközség Saját Gazdálko- Egyházi Állami Helyi külsõ Összesen

hívektõl dásból segélybõl támogatás támogatás

Bács-kiskun egyházmegye
Baja 613 200 396 1 204 447 139 270 500 000 2 457 313
Csengõd 1 307 305 280 409 930 152 534 790 0 3 052 656
Dunaegyháza 2 000 497 78 351 2 254 328 558 755 91 492 4 983 423
Dunaújváros 1 316 790 1 168 532 791 467 540 954 475 000 4 292 743
Harta 2 706 014 2 097 014 0 757 857 0 5 560 885
Kecskemét 1 240 504 8 720 463 12 800 179 6 480 332 4 203 650 33 445 128
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Kiskõrös 10 498 551 11 827 044 0 4 009 890 15 992 800 42 328 285
Kiskunhalas 652 036 301 998 211 616 421 695 0 1 587 345
Soltvadkert 5 813 514 5 881 733 1 216 921 31 226 826 195 000 44 333 994
Egyházközség Saját Gazdálko- Egyházi Állami Helyi külsõ Összesen

hívektõl dásból segélybõl támogatás támogatás

Szeged 2 933 877 1 899 686 65 000 2 406 617 87 000 7 392 180
Összesen: 29 082 288 32 255 626 19 474 110 47 076 986 21 544 942 149 433 952

Kelet-békési egyházmegye
Békéscsaba 6 242 162 30 087 618 525 512 10 527 436 8 356 800 55 739 528
Gerendás 879 243 323 161 158 857 751 681 45 000 2 157 942
Gyoma 148 050 271 251 4 400 1 838 683 100 000 2 362 384
Gyula 1 375 379 52 482 73 600 401 684 100 000 2 003 145
Kondoros 3 991 565 1 649 593 66 100 2 963 423 259 030 8 929 711
Medgyes-
egyháza 1 070 023 755 997 81 950 1 207 439 80 000 3 195 409
Mezõberény I. 3 191 011 3 192 407 75 626 408 281 661 092 7 528 417
Mezõberény II. 1 552 389 499 180 74 050 163 438 5 728 952 8 018 009
Mezõtúr 165 331 429 111 67 945 139 714 0 802 101
Összesen: 18 615 153 37 260 800 1 128 040 18 401 779 15 330 874 90 736 646

Nyugat-békési egyházmegye
Ambrózfalva 360 805 342 075 2 837 900 317 197 65 000 3 922 977
Csabacsûd 727 640 200 443 50 000 256 550 200 000 1 434 633
Hódmezõ-
vásárhely 489 567 296 738 0 95 000 0 881 305
Nagybánhegyes 1 208 990 160 200 0 94 000 0 1 463 190
Nagyszénás 1 263 925  727 695 250 307 860 200 000 2 467 762
Orosháza 7 911 479 20 552 998 5 041 068 5 275 548 200 000 38 981 093
Pusztaföldvár 406 930 211 957 570 000 505 000 479 698 2 173 585
Szarvas-
Ótemplom 4 021 229 6 400 887 57 280 3 878 371 583 400 14 941 167
Szarvas-
Újtemplom 3 581 297 3 858 835 6 595 1 450 458 407 742 9 304 927
Szentes 230 980 164 188 230 000 0 3 000 000 3 625 168
Tiszaföldvár 162 900 340 054 0 0 80 000 582 954
Tótkomlós 1 983 779 1 527 583 133 927 763 982 0 4 409 271
Összesen: 22 349 521 34 056 685 9 622 020 12 943 966 5 215 840 84 188 032

Pesti egyházmegye
Angyalföld 2 025 898 1 694 426 665 000 288 802 120 000 4 794 126
Cinkota 3 235 970 719 996 0 142 202 1 327 000 5 425 168
Deák tér 7 754 168 5 529 025 817 000 18 970 797 13 330 000 46 400 990
Fasor 3 906 381 6 901 578 70 000 623 050 2 000 000 13 501 009
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Ferencváros  739 615 0 272 000 90 892 95 000 1 197 507
Józsefváros 3 475 628 812 306 75 000 0 0 4 362 934
Kispest 3 114 270 155 429 15 000 1 312 500 936 500 5 533 699
Egyházközség Saját Gazdálko- Egyházi Állami Helyi külsõ Összesen

hívektõl dásból segélybõl támogatás támogatás

Kõbánya 1 930 934 1 948 534 0 321 364 6 070 000 10 270 832
Pesterzsébet 4 290 465 1 684 164 10 400 000 179 585 554 832 17 109 046
Pestszentlõrinc 3 616 000 8 259 1 969 100 548 540 100 000 6 241 899
Pestújhely 2 057 519 4 783 2 650 000 27 854 50 000 4 790 156
Rákoskeresztúr 5 594 999 6 360 417  0 593 605 810 500 13 359 521
Rákospalota 3 115 930 1 541 197 400 000 116 480 1 600 000 6 773 607
Rákosszent-
mihály 1 463 170 2 326 681 259 600 35 184 455 000 4 539 635
Szlovák
Gyülekezet  431 650 779 955 0  0 0 1 211 605
Újpest 2 015 763 247 137 0 192 000 0 2 454 900
Zugló 2 907 125 33 116 50 000 221 366 60 000 3 271 607
Összesen: 51 675 485 30 747 003 17 642 700 23 664 221 27 508 832 151 238 241

Tolna-baranyai egyházmegye
Bonyhád 2 435 669 103 601 504 005 6 086 210 9 129 485
Dombóvár 2 357 969 441 852 29 153 094 566 126 32 519 041
Egyházaskozár 1 339 881 428 221 903 740 2 671 842
Gyönk 4 277 329 557 128 700 000 8 562 631 317 000 14 414 088
Györköny 1 190 597 306 215 24 338 193 512 23 817 1 738 479
Kölesd 501 275 179 021 180 000 51 310 0  911 606
Majos 1 117 377 80 376 102 500 2 812 570 6 000 000 10 112 823
Mohács 2 280 990 351 282 776 778 1 556 550 4 965 600
Paks 2 910 866 778 240 54 793 1 157 966 1 350 000 6 251 865
Pécs 3 311 695 10 517 913 445 676 550 697 250 000 15 075 981
Sárszentlõrinc  596 971 182 900 364 083 161 700 50 000 1 355 654
Szekszárd 1 385 020 509 650 150 000 212 537 507 000 2 764 207
Tamási 351 140 46 985 301 330 624 895 28 000 1 352 350
Tengelic 586 374 19 389 224 000 233 913 121 000 1 184 676
Tolnanémedi 663 886 84 769 0 6 600 000 0 7 348 655
Váralja 1 436 957 261 911 947 261 230 968 15 000 2 892 097
Összesen: 26 743 996 14 849 453 4 774 764 59 092 293 9 227 943 114 688 449
Egyházkerület
összesen: 148 466 443 149 169 567 52 641 634 161 179 245 78 828 431 590 285 320
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A népvándorlási adatok
A DÉLI EGYHÁZKERÜLET TERÜLETÉN FEKVÕ TELEPÜLÉSEKEN LAKÓ EVANGÉLIKU-

SOK SZÁMA A NÉPSZÁMLÁLÁSOK ADATAI SZERINT

Ahol egy településen több egyházközség van és a népszámlálási adatokból nem derül ki a
megoszlás, becslésen alapulva vagy egyenletesen osztottam meg a lélekszámot

település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

BÁCS-KISKUN EGYHÁZMEGYE
Baja 236 582 925 445
Baja 199 420 440 268
Bácsalmás 5 27 85 28
Bácsbokod 2 23 19 6
Bácsborsód 4 2 8 7
Bácsszentgyörgy – – – 1
Bácsszõlõs – – – 2
Bátmonostor 1 2 4 8
Borota 6 21 2
Csátalja 0 3 21 8
Csávoly 0 9 7 7
Dávod 0 3 5 9
Érsekcsanád 1 4 12 2
Érsekhalma 2 – – –
Felsõszentiván 5 3 5 9
Gara 0 20 63 8
Hercegszántó 0 14 16 7
Katymár 2 2 54 4
Kunbaja 1 6 23 1
Madaras 2 16 9 4
Mátételke 0 2 4 2
Nagybaracska 0 5 4 4
Nemesnádudvar 8 0 19 7
Rém 0 0 7 3
Sükösd 0 6 5 17
Szeremle 5 4 11 4
Tataháza 0 0 14 2
Vaskút 1 5 69 23

Csengõd-Páhi-Kaskantyú 1103 1414 2229 987
Akasztó 41 117 172 174
Csengõd 465 803 221 –
Fülöpszállás 84 111 90 30
Izsák 78 94 72 42
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Kaskantyú 252 677 334 –
Páhi 795 242 277 130
Soltszentimre 68 50 17 –
Szabadszállás 105 65 88 39

Dunaegyháza-Apostag 3478 3421 3262 1268
Apostag 985 894 855 261
Dunaegyháza 1955 1898 1522 582
Dunavecse 131 185 199 102
Kunadacs 74 14 47 4
Kunbaracs 19 2 – –
Kunszentmiklós 84 70 90 53
Solt 173 274 396 199
Szalkszentmárton 45 51 91 34
Tass 31 35 43 26
Újsolt 5

Dunaújváros-Kisapostag 428 555 522 1446
Adony 27 34 38 25
Baracs 4 26 45 42
Dunaújváros 10 33 28 1078
Kisapostag 324 386 330 151
Kulcs 29 – – –
Nagyvenyim 1 46 – –
Perkáta 20 30 33 34
Rácalmás 43 46 47 41

Harta 2805 3290 2934 1680
Bátya 1 3 6 14
Drágszél 0 0 2
Dunapataj 66 108 282 74
Dunaszentbenedek 1 9 2 4
Dunatetétlen 150 39 – –
Dusnok 1 3 6 2
Fajsz 2 6 12 2
Foktõ 5 3 27 6
Géderlak 0 0 4 6
Hajós 0 2 51 9
Harta 2661 3038 2183 1277
Homokmégy 2 0 11 5
Kalocsa 41 75 109 200
Miske 2 0 2 10
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Ordas 5 14 16 4
Öregcsertõ 0 7 11
Szakmár 4 20 40 10
Uszód 14 9 26 4
Újtelek 1 – – –

Kecskemét 1314 1808 1854 1939
Ágasegyháza 4 – – –
Ballószög 18 – – –
Bugac 8 – – –
Bugacpusztaháza 1 – – –
Felsõlajos 1 – – –
Fülöpháza – 20 17 –
Fülöpjakab 0 – – –
Gátér 0 4 2 –
Helvécia 63 – – –
Jakabszállás 11 11 15 –
Kecskemét 877 1173 1123 1384
Kerekegyháza 42 60 99 32
Kiskunfélegyháza 57 81 79 104
Kocsér 3 1 4 11
Kunszállás 1 2 – –
Ladánybene 31 20 6 –
Lajosmizse 79 60 63 30
Lakitelek 15 – – –
Nagykõrös 166 244 286 114
Nyárlõrinc 7 – – –
Orgovány 50 98 84 29
Pálmonostora 2 2 3 1
Petõfiszállás 3 – – –
Szentkirály 7 – – –
Tiszaalpár 2 5 12 23
Tiszakécske 36 42 45 24
Városföld 18 – – –

Kiskõrös 7662 9601 9336 7502
Császártöltés 0 27 37 23
Kecel 24 81 151 121
Kiskõrös 7638 9493 9148 7119
Tabdi 239 – – –
Kiskunhalas 614 762 1183 840
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Balotaszállás 8 – – –
Csikéria 2 8 4 –
Csólyospálos 1 2 – –
Harkakötöny 24 3 – –
Imrehegy 16 – – –
Jánoshalma 0 26 58 45
Jászszentlászló 1 7 4 8
Kelebia 37 54 13 –
Kéleshalom 0 – – –
Kiskunhalas 186 453 577 432
Kiskunmajsa 20 9 58 42
Kisszállás 8 8 20 5
Kömpöc 2 – – –
Kunfehértó 16 – – –
Mélykút 1 8 22 11
Móricgát 2 – – –
Pirtó 97 49 – –
Szank 41 24 35 14
Tázlár 357 178 189 131
Tompa 10 36 31 –
Zsana 6 – – –

Soltvadkert 2734 4002 3781 2541
Bócsa 758 518 174 –
Soltvadkert 2734 3244 3263 2367

Szeged 1383 2936 3186 3305
Algyõ 47
Apátfalva 19 4 21 11
Ásotthalom 19 – – –
Baks 2 7 – –
Balástya 17 –
Bordány 3 – – –
Csengele 2 – – –
Deszk 2 23 33 19
Dóc 3 – – –
Domaszék 6 – – –
Ferencszállás 0 2 2 7
Forráskút 7 – – –
Földeák 23 56 36 11
Kistelek 9 30 33 21
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Kiszombor 2 54 74 27
Klárafalva 0 4 5 0
Kübekháza 0 13 20 6
Magyarcsanád 0 22 40 9
Makó 486 719 614 172
Maroslele 19 17 1 25
Mórahalom 27 – – –
Óföldeák 3 – – –
Ópusztaszer 12 16 3 3
Öttömös 3 4 4 –
Pusztamérges 7 10 2 –
Pusztaszer 0 1 – –
Röszke 14 – – –
Ruzsa 3 – – –
Sándorfalva 6 12 11 28
Szatymaz 49 – – –
Szeged 805 1949 2262 2711
Tiszasziget 0 2 2 5
Újszentiván 0 3 13 11
Üllés 0 5 – –
Zákányszék 1 – – –
Zsombó 19 – – –
BÁCS-KISKUN EGYHÁZMEGYE
ÖSSZESEN 21757 28371 29212 21953

KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
Békéscsaba 26688 32236 27017 15361
Békéscsaba 25647 31564 26251 13935
Csabaszabadi 123 – – –
Doboz 501 150 118 30
Kamut 46 – – –
Kétsoprony 167 – – –
Murony 45 – – –
Szabadkígyós 251 – – –
Telekgerendás 463 – – –
Újkígyós 540 522 648 301

Gerendás-Csorvás 1699 3106 3281 1170
Csorvás 1699 2276 2485 786
Gerendás 830 796 384 –
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Gyoma 965 1209 1028 357
Gyomaendrõd 965 1209 1028 357
Gyula 1669 2402 2546 1146
Berekböszörmény 6 2 10 2
Biharugra 2 16 3 4
Csökmõ 12 35 23 2
Darvas 30 9 10 0
Elek 202 101 408 105
Geszt 3 4 16 4
Gyula 854 961 953 737
Kétegyháza 86 53 109 76
Komádi 170 751 566 100
Körösnagyharsány 0 3 3 1
Körösszakál 1 3 5 4
Körösszegapáti 0 14 20 1
Kötegyán 38 29 24 6
Magyarhomorog 4 15 23 2
Méhkerék 26 12 6 6
Mezõgyán 30 17 23 5
Mezõsas 0 0 2 0
Sarkad 172 253 206 65
Sarkadkeresztúr 29 74 70 15
Told 0 1 5 0
Újiráz 3 13 4
Újszalonta 13 17 0
Vekerd 0 0 0 0
Zsadány 4 33 31 7

Kondoros 2583 4966 5137 2500
Hunya 16 29
Kondoros 2583 4966 5121 2471

Medgyesegyháza 2605 4142 3121 1197
Almáskamarás 6 5 64 23
Dombegyház 49 49 32 13
Dombiratos 1 6 16 6
Kevermes 20 24 42 12
Kisdombegyház 16 4 – –
Kunágota 188 122 60 14
Lõkösháza 61 24 –
Magyardombegyház 3 0 23 2
Medgyesbodzás 434 377 331 72
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Medgyesegyháza 1902 2841 2045 971
Nagykamarás 2 133 64 16
Pusztaottlaka – 585 367 40

Mezõberény I. kerület 3810 3785 3057 930
Bucsa 38 5
Csárdaszállás 33 – – –
Ecsegfalva 1 – – –
Füzesgyarmat 148 162 89 17
Kertészsziget 0 – – –
Körösladány 40 103 89 25
Köröstarcsa 106 276 291 49
Mezõberény I. kerület 3516 3244 2550 800

Mezõberény II. kerület 6054 7843 6264 1883
Békés 823 1375 1068 348
Bélmegyer 141 14
Dévaványa 96 166 157 24
Körösújfalu 8 – – –
Mezõberény II. kerület 4900 5900 4500 1412
Okány 19 71 57 4
Szeghalom 56 162 161 45
Tarhos 1 – – –
Vésztõ 160 169 180 27

Mezõtúr 758 1115 1090 225
Kétpó 7 – – –
Kuncsorba 5 12 15 0
Mesterszállás 13 10 16 5
Mezõtúr 680 1002 944 194
Túrkeve 60 91 115 19
KELET-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
ÖSSZESEN 46831 60804 52541 24769

NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
Ambrózfalva-Csanádalberti-
Pitvaro 5946 6686 2755 648
Ambrózfalva 1012 931 548 113
Battonya 114 258 200 45
Csanádalberti 1185 1372 278 51
Csanádpalota 34 125 99 49
Királyhegyes 3 1 6 3
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Kövegy 4 11 3 2
Mezõhegyes 786 811 628 169
Nagyér 71 55 64 22
Nagylak 364 284 56
Pitvaros 2737 2758 645 138
Csabacsûd 1460 2079 688
Hódmezõvásárhely 2520 2611 1298 495
Hódmezõvásárhely 2520 2611 1298 446
Mártély 11 – – –
Székkutas 38 – – –

Nagybánhegyes-
Magyarbánhegyes 3633 4134 1579 634
Magyarbánhegyes 118 241 193 97
Mezõkovácsháza 309 254 239 148
Nagybánhegyes 3165 3623 1022 373
Végegyháza 41 16 125 16

Nagyszénás-Gádoros 3595 4920 6228 2014
Eperjes 876 68
Gádoros 1557 1356 1328 341
Nagyszénás 2038 3564 4024 1605
Orosháza 18153 18849 18559 7063
Csanádapáca 605 698 654 244
Kardoskút 922 167

Orosháza 17548 18151 16983 6652
Szentetornya

Pusztaföldvár 1702 1754 1564 470

Szarvas Ótemplom 12616 11131 9447 3547
Békésszentandrás 1654 568 526 215
Szarvas Ótemplom 10962 10563 8921 3332

Szarvas Újtemplom 10962 10563 8921 4067
Kardos 488 – – –
Örménykút 247 – – –
Szarvas Újtemplom 10962 10563 8921 3332

Szentes 1597 2180 1892 883
Árpádhalom 33 – – –
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Csanytelek 3 4 4 7
Csépa 103 59 37 16
Csongrád 19 41 60 87
Derekegyház 366 536 48 16
Fábiánsebestyén 84 125 221 67
Felgyõ 3 8 – –
Mindszent 7 21 47 35
Nagymágocs 530 698 446 100
Nagytõke 5 – – –
Szegvár 13 17 16 19
Szentes 455 619 949 483
Tiszasas 7 23 27 4
Tiszaug 9 37 27 0
Tömörkény 1 0 7 3

Tiszaföldvár 1340 1594 1718 599
Cibakháza 19 74 91 34
Cserkeszõlõ 21 – – –
Kunszentmárton 9 84 64 35
Martfû 99 – – –
Mezõhék 0 – – –
Nagyrév 45 69 91 18
Öcsöd 129 134 105 25
Rákócziújfalu 6 – – –
Tiszaföldvár 1048 1157 1270 335
Tiszainoka 14 9 9 1
Tiszajenõ 7 – – –
Tiszakürt 44 52 76 5
Vezseny 32 15 12 13

Tótkomlós 9705 10675 7232 2067
Békéssámson 290 738 584 43
Kaszaper – 264 90 –
Tótkomlós 9415 9937 6384 1934
NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZMEGYE
ÖSSZESEN 71769 76557 63272 23175

PESTI EGYHÁZMEGYE
Bp-Angyalföld 3622 4000 2617 –
Cinkota 1262 2203 2436 1419
Pesti egyház, Deák tér 33339 4975 5600 1772
Fasor 8540 9500 1772 –
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Ferencváros 5021 5700 1422 –
Józsefváros 6740 7500 1742 –
Kispest 954 3305 3019 1432
Bp-Kõbánya 3206 3500 1635 –
Pesterzsébet 795 3266 3113 1338
Pestszentlõrinc 2043 3127 2175 –
Pestújhely-Újpalota 531 526 1120 –
Rákoskeresztúr 2199 3154 4340 3563
Rákospalota 1220 3032 3202 1120
Rákosszentmihály 1603 1796 1419 –
Szlovákajkú egyház 1000 – – –
Újpest 2067 2843 3158 1886
Bp-Zugló 3074 3500 3339 –
Pesti egyházmegye összesen 41836 58158 64017 29771

TOLNA-BARANYAI EGYHÁZMEGYE
Bonyhád-Hidas 6858 7185 1853 1054
Alsónána 1148 1278 81 16
Bátaapáti 1132 1032 109 30
Bonyhád 2109 2304 998 778
Bonyhádvarasd 9 0 1 –
Cikó 24 48 43 11
Grábóc 6 1 4 0
Hidas 1894 1906 361 166
Kakasd 12 4 10 –
Kisdorog 2 1 19 7
Mecseknádasd 77 83 59 9
Mórágy 66 100 45 13
Mõcsény 301 297 49 7
Óbánya 1 0 3 0
Ófalu 98 114 78 6

Dombóvár és környéke 3285 3853 1799 1237
Ág 420 410 91 2
Attala 3 0 4 9
Baranyajenõ 9 0 6 5
Csibrák 7 2 13 2
Csikóstõttõs 739 907 327 164
Csoma 4 5 4 1
Dalmand 17 12 – –
Dombóvár 98 411 500 565
Döbrököz 16 7 46 16
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Dúzs 5 0 4 1
Felsõegerszeg 1 1 0 1
Gerényes 357 369 56 10
Gyulaj 7 8 7 7
Jágónak 0 8 8 1
Kapospula 5 5 3 20
Kaposszekcsõ 843 841 334 220
Kercseliget 0 0 0 6
Kisvaszar 7 5 11 4
Kocsola 4 8 20 3
Kurd 0 1 14 17
Lápafõ 11 54 33 4
Mezõd 1 0 1 1
Nagyberki 21 16 14 24
Nak 0 13 5 5
Palé 0 0 2 0
Sásd 0 38 31 35
Szabadi 232 228 68 16
Szakcs 6 6 19 2
Tarrós 99 68 22 14
Tékes 382 405 113 24
Varga 4 1 1 1
Várong 0 0 2 8
Vásárosdombó 4 21 18 34
Vázsnok 0 15 5 3

Egyházaskozár 4063 4105 1176 661
Alsómocsolád 1 8 30 3
Bikal 702 810 129 132
Egyházaskozár 1203 1127 257 147
Hegyhátmaróc 39 12 74 26
Kárász 1 13 17 12
Köblény 0 4 1 1
Lengyel 18 4 8 7
Mágocs 52 76 206 116
Magyaregregy 0 2 5 5
Mekényes 1153 1101 218 54
Nagyhajmás 529 586 92 36
Szalatnak 5 5 15 1
Szárász 7 21 0 1
Szászvár 55 62 87 84
Tófû 292 273 35 33
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Vékény 6 1 2 3

Gyönk és környéke 7408 6446 2050 921
Belecska 515 580 210 63
Diósberény 2 10 17 6
Gyönk 1437 1331 785 444
Hõgyész 103 28 55 116
Kalaznó 955 781 90 4
Keszõhidegkút 763 651 111 74
Miszla 181 128 99 8
Murga 477 408 114 21
Regöly 2 10 46 11
Szakadát 1 1 20 4
Szakály 15 15 40 25
Szárazd 808 733 154 57
Udvari 835 638 109 25
Varsád 1314 1132 200 63

Györköny és környéke 3861 3589 1599 683
Bikács 973 1012 298 76
Györköny 2648 2377 977 498
Pálfa 226 178 205 57
Pusztahencse 119 46
Vajta 14 22 6

Kölesd 1817 1469 728 246
Kistormás 1129 930 51 7
Kölesd 546 424 502 176
Medina 98 79 77 20
Szedres 44 36 98 43

Majos és környéke 2658 2578 1365 529
Aparhant 22 22 10 12
Kismányok 548 589 335 77
Kisvejke 0 6 85 16
Majos 1213 1200 600 300
Mucsfa 862 748 182 67
Mucsi 0 0 57 9
Nagyvejke 0 2 1 1
Tevel 6 3 50 41
Závod 7 8 45 6
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Mohács-Magyarbóly-Siklós 2223 2759 2213 1075
Adorjás 1 3 2 2
Alsószentmárton 0 3 0 1
Babarc 0 0 68 18
Babarcszõlõs 0 0 0 0
Baksa 2 2 2 5
Baranyahidvég 0 7 0 2
Bár 1 2 15 12
Beremend 12 47 56 21
Besence 0 0 1 0
Bezedek 10 5 0 0
Bisse 33 93 80 2
Bogádmindszent 1 37 11 1
Bogdása 2 23 4 1
Bóly 15 17 45 51
Borjád 381 487 211 108
Cún 0 2 9 0
Csarnóta 1 28 11 13
Csányoszró 8 5 9 3
Diósviszló 1 3 5 0
Drávacsehi 22 2 0 0
Drávacsepely 23 1 0 0
Drávafok 2 8 2 2
Drávaiványi 4 6 0 0
Drávakeresztúr 0 0 2 0
Drávapalkonya 47 5 8 3
Drávapiski 0 3 3 0
Drávaszabolcs 0 4 7 2
Drávaszerdahely 0 0 0 0
Drávasztára 0 1 2 2
Dunafalva 9
Dunaszekcsõ 2 9 85 33
Egyházasharaszti 5 8 6 2
Endrõc 0 0 0 0
Erdõsmárok 8 1 0 0
Erzsébet 0 8 23 7
Fazekasboda 0 0 1 0
Feked 0 0 8 4
Felsõszentmárton 0 0 0 3
Garé 2 0 16 3
Geresdlak 0 2 65 9
Gordisa 0 1 0 1
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Görcsönydoboka 0 0 3 0
Harkány 17 19 34 33
Hegyszentmárton 0 1 1 0
Himesháza 1 2 8 1
Hirics 0 0 2 1
Homorúd 3 – – –
Illocska 1 14 7 4
Ipacsfa 35 3 1 1
Ivánbattyán 0 0 1 4
Ivándárda 393 420 99 12
Kákics 5 5 1 0
Kásád 0 0 4 2
Kátoly 0 0 7 2
Kemse 16 0 1 0
Kékesd 9 0 14 4
Kémes 0 6 9 2
Kisbudmér 0 0 1 1
Kisdér 0 0 0 0
Kisharsány 0 5 10 2
Kisjakabfalva 1 0 3 1
Kiskassa 0 4 1 1
Kislippó 33 17 5 4
Kisnyárád 0 0 0 0
Kisszentmárton 0 0 0 2
Kistapolca 1 2 9 1
Kistótfalu 21 10 13 11
Kovácshida 0 0 1 7
Kórós 0 7 4 0
Kölked 2 9 15 3
Lapáncsa 2 0 0 0
Lánycsók 1 27 15 20
Lippó 0 5 9 4
Liptód 1 5 7 1
Lúzsok 0 0 4 0
Magyarbóly 494 674 116 59
Majs 9 3 27 10
Maráza 208 110 83 27
Markóc 0 0 1 0
Marócsa 1 0 5 0
Matty 8 2 6 3
Márfa 0 10 7 1
Máriakéménd 2 5 53 27
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Márok 1 5 8 1
Mohács 54 145 209 191
Monyoród 0 0 3 0
Nagybudmér 2 3 4 5
Nagycsány 0 2 5 1
Nagyharsány 10 63 32 3
Nagynyárád 2 14 8 4
Nagytótfalu 19 5 7 7
Ócsárd 1 0 0 2
Old 55 9 11 0
Ózdfalu 0 0 3 0
Palkonya 0 1 2 0
Palotabozsok 1 1 11 5
Páprád 0 5 3 0
Piskó 0 2 9 0
Pócsa 0 0 3 0
Rádfalva 1 0 0 5
Sámod 0 1 0 0
Sárok 0 14 13 5
Sátorhely 3 – – –
Sellye 16 13 13 9
Siklós 100 155 135 86
Siklósbodony 0 0 0 0
Siklósnagyfalu 7 13 15 0
Somberek 0 15 9 3
Sósvertike 0 0 1 0
Szajk 0 2 3 2
Szaporca 1 6 0 1
Szava 30 4 2 1
Szebény 4 0 1 2
Szederkény 0 4 71 69
Székelyszabar 0 0 55 8
Szellõ 3 1 26 9
Szûr 0 0 6 0
Tengeri 0 0 0 0
Tésenfa 18 2 2 3
Töttös 3 4 27 1
Túrony 10 1 7 12
Udvar 0 7 5 2
Vajszló 16 9 15 5
Vejti 0 5 5 0
Versend 1 0 0 1
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Véménd 3 6 16 6
Villány 14 29 83 37
Villánykövesd 0 0 11 1
Vokány 7 5 28 9
Zaláta 0 20 2 2

Paks 1949 1841 2233 1950
Bölcske 41 30 30 28
Dunaföldvár 188 168 204 152
Dunaszentgyörgy 18 62 95 52
Elõszállás – 20 19 26
Gerjen 10 12 12 10
Madocsa 7 22 24 8
Németkér 7 2 28 17
Paks 1678 1525 1821 1657

Pécs és környéke 1907 2957 3542 4058
Abaliget 0 3 10 7
Almamellék 1 5 6 2
Almáskeresztúr 0 1 1 1
Apátvarasd 0 0 2 0
Aranyosgadány 0 1 0 0
Áta 91 86 64 24
Bakonya 0 0 0 4
Bakóca 3 0 2 0
Bánfa 0 0 8 0
Baranyaszentgyörgy 0 0 7 2
Basal 0 0 4 4
Belvárdgyula 0 5 19 5
Berkesd 0 1 12 10
Bicsérd 3 4 1 3
Birján 0 1 4 1
Boda 0 2 4 3
Bodolyabér 2 3 1 3
Bogád 0 2 1 12
Bosta 2 0 1 3
Botykapeterd 3 3 5 1
Bükkösd 9 5 8 3
Bürüs 0 0 0 2
Csebény 0 0 0 0
Cserdi 0 1 0 1
Cserkút 0 2 1 4
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Csertõ 1 3 8 0
Csonkamindszent 0 0 14 1
Dencsháza 0 40 9 0
Dinnyeberki 0 1 0 0
Egerág 0 0 4 23
Ellend 1 1 0 1
Erdõsmecske 8 0 11 2
Gerde 1 0 3 4
Gilvánfa 0 6 2 0
Görcsöny 1 3 1 16
Gyód 1 0 0 5
Gyöngyfa 0 1 4 0
Gyöngyösmellék 2 18 11 0
Hásságy 0 0 7 2
Helesfa 1 5 5 0
Hetvehely 0 2 1 5
Hobol 0 6 3 0
Horváthertelend 0 0 2 0
Hosszúhetény 71 43 41 33
Husztót 0 0 0 1
Ibafa 1 1 5 0
Kacsóta 0 1 6 4
Katádfa 0 1 2 0
Keszü 0 0 3 7
Kétújfalu 4 4 4 2
Királyegyháza 1 1 2 2
Kisasszonyfa 1 0 0 0
Kisbeszterce 0 0 1 0
Kisdobsza 0 0 0 0
Kishajmás 3 1 9 2
Kisherend 0 0 0 1
Kistamási 0 0 0 0
Komló 15 64 123 323
Kovácsszénája 0 0 0 0
Kozármisleny 11 9 13 58
Kökény 0 0 1 2
Kõvágószõlõs 0 1 0 9
Kõvágótõttõs 0 0 0 3
Liget 4 1 0 2
Lothárd 1 0 4 3
Lovászhetény 2 3 2 4
Magyarhertelend 2 1 3 4
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Magyarlukafa 0 1 0 5
Magyarmecske 0 0 2 0
Magyarsarlós 0 0 0 7
Magyarszék 0 10 11 2
Magyartelek 0 0 4 0
Martonfa 0 0 0 1
Mánfa 1 6 4 7
Mecsekpölöske 0 5 2 5
Merenye 0 0 1 0
Mindszentgodisa 2 3 36 5
Molvány 0 1 3 0
Mozsgó 1 1 2 4
Nagydobsza 2 2 0 0
Nagykozár 16 5 3 11
Nagypall 2 11 5 3
Nagypeterd 1 1 3 1
Nagyváty 0 6 7 0
Nemeske 2 3 6 2
Nyugotszenterzsébet 0 1 0 2
Okorág 7 26 14 0
Okorvölgy 0 0 4 0
Olasz 0 0 12 2
Orfû 0 2 1 8
Oroszló 1 8 7 7
Patapoklosi 0 3 6 0
Pellérd 4 3 3 22
Pereked 0 1 0 4
Peterd 1 5 5 0
Pettend 0 1 10 0
Pécs 1182 2019 2499 3007
Pécsbagota 0 0 2 0
Pécsdevecser 0 0 0 0
Pécsudvar 4 1 2 11
Pécsvárad 28 20 30 56
Pogány 295 293 179 119
Regenye 0 0 0 0
Romonya 0 0 1 4
Rózsafa 2 0 0 0
Somogyapáti 0 2 4 1
Somogyhatvan 0 0 1 0
Somogyhárságy 0 1 6 2
Somogyviszló 2 4 11 2
Sumony 0 0 1 0
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Szabadszentkirály 0 2 2 2
Szalánta 16 1 1 11
Szágy 0 0 4 0
Szemely 0 7 1 4
Szentdénes 6 1 9 0
Szentegát 3 – – –
Szentkatalin 0 0 0 0
Szentlászló 0 5 3 7
Szentlõrinc 50 25 25 56
Szigetvár 21 46 68 32
Szilágy 4 18 19 2
Szilvás 0 1 10 10
Szõke 0 0 0 0
Szõkéd 4 1 1 2
Szörény 0 0 0 0
Szulimán 0 3 1 0
Teklafalu 1 1 0 0
Téseny 0 1 3 0
Tormás 0 1 0 0
Tótszentgyörgy 1 0 0 1
Újpetre 2 1 9 5
Várad 1 0 0 0
Vásárosbéc 1 50 18 1
Velény 0 0 0 0
Zádor 1 2 8 1
Zengõvárkony 0 3 7 2
Zók 0 1 1 5

Sárszentlõrinc 2017 1664 1456 541
Kajdacs 84 53 77 22
Nagydorog 180 161 207 156
Sárszentlõrinc 1753 1450 1172 363

Szekszárd és környéke 3255 3356 1539 1733
Alsónyék 7 19 19 7
Báta 13 5 25 7
Bátaszék 48 76 80 61
Bogyiszló 9 3 22 6
Decs 114 216 195 59
Fadd 65 18 29 18
Fácánkert 32 42 38 10
Felsõnána 1425 1242 199 65
Harc 13 5 32 28
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település                                                                             lélekszám
1900 1930 1949 2001

Kéty 1010 974 84 24
Õcsény 149 81 67 15
Pörböly 2 – – –
Sárpilis 14 71 47 13
Sióagárd 3 8 27 12
Szálka 9 19 3 7
Szekszárd 212 347 415 1156
Tolna 25 80 113 140
Várdomb 0 2 12 12
Zomba 107 148 132 91

Tamási és környéke 917 742 678 211
Értény 2 0 2 6
Felsõnyék 23 29 41 7
Fürged 11 19 7 3
Iregszemcse 94 111 84 22
Koppányszántó 0 10 7 1
Magyarkeszi 2 6 3 7
Nagykónyi 5 7 17 1
Nagyszokoly 332 267 238 31
Tamási 448 293 274 131
Újireg 5 2

Tengelic 100 655 510 218

Tolnanémedi 934 958 995 318
Kisszékely 9 8 13 2
Nagyszékely 28 47 60 0
Ozora 2 19 9 6
Pincehely 52 42 109 87
Simontornya 88 86 96 70
Tolnanémedi 755 756 708 153

Váralja-Nagymányok 1950 1888 835 378
Györe 294 289 67 17
Izmény 915 840 182 27
Máza 26 34 58 49
Nagymányok 76 77 89 134
Váralja 639 648 439 151
Tolna-Baranyai egyházmegye
Összesen 45202 46045 24571 15813

Egyházkerület összesen 227395 269935 233613 115481
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A teljes lakosságból az adott korosztályhoz tartozók
aránya a lakosság teljes létszámához viszonyítva

az adott korosztályhoz tartozó evangélikusok aránya az
evangélikusok teljes számához viszonyítva
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A VALLÁSI HOVATARTOZÁS VÁLTOZÁSA
A DÉLI KERÜLET TERÜLETÉN FEKVÕ AZON TELEPÜLÉSEKEN, AHOL 1949-BEN

AZ EVANGÉLIKUSOK TÖBBSÉGBEN VOLTAK.

Település Az evangélikusok aránya Vallási felekezethez
nem tartozók

1949-ben 2001-ben aránya 2001-ben

Ambrózfalva 73,8% 21,5% 26,9%

Békéscsaba 55,9% 20,5% 31,5%

Csabacsûd 76,5% 33,1% 34,5%

Dunaegyháza 88,5% 39,2% 9,5%

Kiskõrös 71,5% 46,4% 7,0%

Kondoros 62,9% 41,7% 21,9%

Mezõberény 51,6% 19,4% 31,7%

Orosháza 54,2% 20,9% 35,4%

Szarvas 78,5% 36,0% 30,6%

Tótkomlós 67,7% 29,5% 28,9%

Az egyházaktól, de nem csak az evangélikus egyháztól való elfordulás Békés megyében volt a
legnagyobb, messze meghaladva az országos átlagot. Békés megye városaiban a lakosság
32,8%-a vallotta magát egyházhoz nem tartozónak, s még a falvakban is 25,8% ez az arány. A
fenti táblázatban szereplõ két nem békési településen már távolról sem ilyen rossz az arány. Az
ország nyugati felén, a nyugat-dunántúli régióban pedig még ennél is kisebb a szám. Annak el-
lenére, hogy városokban itt is 10% körül van a semmilyen felekezethez sem tartozók aránya, a
régióban átlagosan 5,6% a megfelelõ szám.
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A déli egyházkerülethez tartozó lelkészek
és gyülekezeti munkatársak

FELAVATOTT LELKÉSZEK

Név Szül. Beosztás Avatás Szolgálati hely
é v éve

1. Aradi András Péter 1939 gyül. lelkész 1964 Békéscsaba
2. Aradi András     1969 gyül. lelkész 1994 Dombóvár
3. Bachorecz Katalin     1956 lelkész 1987 Bp. kórházlelkész
4. Balogh András     1949 gyül. lelkész 1974 Tótkomlós
5. Baloghné Szemerei Mária 1954 gyül. lelkész 1977 Tótkomlós
6. Baranka György    1968 gyül. lelkész 1992 Gerendás
7. Baranka Mária     1968 lelkész 1993 (Csorvás)
8. Baranyay Csaba     1967 gyül. lelkész 1993 Pécs
9. Baranyayné Rohn Erzsébet 1968 másodlelkész 1991 Pécs
10. Bácsi János     1966 gyül. lelkész 1992 Dunaegyháza
11. Bácsiné Vilmos Andrea 1970 segédlelkész 1996 (Apostag)
12. Bajuszné Orodán Kriszta 1973 lelkész 1999 Bp. kórházlelkész
13. Bátovszky Gábor     1973 gyül. lelkész 1996 Mezõberény I.
14. Beke Mátyás     1973 gyül. lelkész 1997 Gyönk
15. Bízik László     1943 lelkész 1966 Bp. börtönlelkész
16. Blatniczky János     1942 gyül. lelkész 1966 Bp.-Cinkota
17. Börönte Márta     1967 gyül. lelkész 1994 Bp.-Rákosszentmihály
18. Brebovszkyné Pintér Márta 1960 lelkész 1983 Nõi Missziói Osztály
19. ifj. Cselovszky Ferenc     1966 gyül. lelkész 1992 Bp.-Deák tér
20. Dr. Csepregi Zoltán     1964 docens 2000 EHE
21. Dr. Cserháti Sándor     1930 professzor 1953 EHE
22. ifj. Cserháti Sándor     1964 gyül. lelkész 1989 Szeged
23. Csorba János     1974 segédlelkész 2001 EHE
24. Deme Zoltán     1954 gyül. lelkész 1978 Szarvas-Újtemplom
25. Deméné Gede Erika     1955 gyül. lelkész 1982 Szarvas-Újtemplom
26. Erdélyi Csaba     1976 segédlelkész 2000 Dombóvár
27. Erdélyi Zoltán     1949 h. lelkész 1972 Nagyszénás
28. Eszlényi Ákos     1975 segédlelkész 2000 Bp.-Rákoskeresztúr
29. Dr. Fabiny Tamás     1959 docens 1982 EHE
30. Farkas Sándor     1976 segédlelkész 2000 Kiskõrös
31. Farkasné Kõrösi Krisztina 1977 segédlelkész 2000 Kiskõrös
32. Feyér Sándor 1954 gyül. lelkész 1979 Mezõberény II.
33. Füller Mihály 1962 segédlelkész 1993 Tengelic
34. Gazdag Zsuzsanna 1972 segédlelkész 1998 Ev. Élet Szerk.
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Név Szül. Beosztás Avatás Szolgálati hely
é v éve

35. Gáncs Péter 1951 lelkész 1974 orsz.missziói lelk.
36. Gerõfi Gyuláné 1963 segédlelkész 1986 Bp.-Deák tér
37. Dr. Görög Tibor 1946 fõtitkár 1969 Ökumenikus Tanács
38. Gyõri Gábor 1954 gyül. lelkész 1979 Bp.-Pestszentlõrinc
39. Gyõri János Sámuel 1950 gyül. lelkész 1973 Bp.-Pesterzsébet

40. Gyõriné Opauszky Mária 1956 segédlelkész 1986 Bp.-Pesterzsébet

41. Halasi László 1955 gyül. lelkész 1990 Harta
42. Honti Irén 1963 segédlelkész 1993 Bp.-kórházlelkész
43. Dr. Harmati Béla 1936 püspök 1959 Bp.-Deák tér
44. Hegedûs Attila 1971 iskolalelkész 1996 Bonyhád/Gimn.
45. Horváth Anikó 1975 segédlelkész 1998 Mezõtúr
46. Horváth Zoltán Olivér 1975 segédlelkész 2002 Gyoma
47. de Hulster Nagy Dorottya 1978 segédlelkész 2002 PhD ösztöndíjas

48. Jakab Béla 1968 gyül. lelkész 1994 Gyula
49. Johann Gyula 1967 egyetemi lelk. 1993 EHE
50. Karlné Csepregi Erzsébet 1955 gyül. lelkész 1983 Sárszentlõrinc
51. Káposzta Lajos 1938 esperes-lelkész 1962 Soltvadkert
52. Kecskeméti Pál 1958 gyül. lelkész 1991 Kiskõrös
53. Kendeh György 1943 gyül. lelkész 1966 Bp.-Angyalföld
54. Kendeh-Kirchknopf Péter 1975 gyül. lelkész 1998 Luther K/Bp.-P.újhely
55. Kertész Géza 1943 gyül. lelkész 1966 Bp. Józsefváros

56. Kézdy Péter 1969 segédlelkész 2000 Bp. Fasor
57. Kis János 1955 gyül. lelkész 1979 Kecskemét
58. Kocsik Mónika 1973 segédlelkész 2000 Bonyhád
59. Kondor Péter 1968 esperes-lelkész 1992 Békéscsaba
60. Korányi András 1974 segédlelkész 1998 doktorandusz
61. Kósa László 1941. gyül. lelkész 1964 Bp.-Rákoskeresztúr
62. Koskai Erzsébet 1957 gyül. lelkész 1981 Egyházaskozár
63. Kõszeghyné Raczkó Zs. 1977 segédlelkész 2001 Ecseny (kölcsönben)
64. Krähling Dániel 1946 esperes-lelkész 1969 Bonyhád
65. Kutyej Pál Albert 1938 gyül. lelkész 1964 Bcsaba-Erzsébethely
66. Kutyej Pál  Gábor 1969 gyül. lelkész 1997 Békéscsaba
67. Láng Pál 1958 segédlelkész 1988 Csabacsûd
68. Lászlóné Házi Magdolna 1952 gyül. lelkész 1977 Pusztaföldvár
69. Lázárné Skorka Katalin 1973 gyül. lelkész 1997 Orosháza
70. Lázár Zsolt 1973 gyül. lelkész 1999 Szarvas-Ótemplom
71. Lehel László 1948 lelkész 1972 Ök. Szeretetszolgálat
72. Liptákné Gajdács Mária 1954 segédlelkész 1993 Bcsaba. kórházlelkész
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73. Lukáts Miklós 1946 segédlelkész 2001 Pesti Em. kiseg. sl.

74. Lupták György 1953 gyül. lelkész 1980 Kiskõrös
75. Luptákné Hanvay Mária 1958 másodlelkész 1983 Kiskõrös
76. Makán Hargita 1975 gyül. lelkész 1998 Majos

Név Szül. Beosztás Avatás Szolgálati hely
é v éve

77. Nagy Ervin 1969 segédlelkész 1999 Orosháza
78. Nagy Ervinné 1977 iskolai s.lelk. 2000 Orosháza
79. Nagy Veronika 1965 gyül. lelkész 1989 Csengõd
80. Németh Mihály 1971 gyül. lelkész 1994 Békéscsaba
81. Németh Pál 1952 gyül. lelkész 1976 Mohács
82. Némethné Tóth Ildikó 1951 gyül. lelkész 1974 Mohács és körny.
83. Nobik Erzsébet 1940 lelkész 1977 orsz. szlovák lelkész
84. Pathó Gyula 1950 gyül. lelkész 1981 Szentes-Tiszaföldvár
85. Dr. Reuss András 1938 professzor 1961 EHE
86. Ribár János 1947 esperes-lelkész 1971 Orosháza
87. Schaller Bernadett 1974 segédlelkész 1999 Váralja
88. Sefcsik Zoltán 1968 gyül. lelkész 1996 Szekszárd
89. Sikes Attila 1943 h. lelkész 1972 Ambrózfalva
90. Smidéliusz András 1974 gyül. lelkész 1998 Bp.-Kõbánya
91. Solymár Péter Tamás 1973 gyül. lelkész 1998 Bp.-Újpest
92. Stermeczki András 1970 gyül. lelkész 1996 Dunaújváros
93. Szabados Regina 1973 h. segédlelkész 1997 Györköny
94. Szabó Julianna 1966 gyül. lelkész 1998 Bp.-Ferencváros

95. Dr. Szabó Lajos 1953 professzor 1977 EHE
96. Szabóné Mátrai Marianna 1950 lelkész 1974 EHE
97. Szabó Pál 1950 gyül. lelkész 1979 Kölesd
98. Szabó Vilmos Béla 1951 gyül. lelkész 1977 Paks
99. Dr. Szentpétery Péter 1956 docens 1980 EHE
100.  Széll Bulcsú 1949 gyül. lelkész 1972 Bp.-Kispest
101.  Szpisák Attila 1970 segédlelkész 2001 ösztöndíjas
102.  Tamásy Tamás 1959 gyül. lelkész 1987 Bp.-Zugló
103.  Tamásy Tamásné 1964 gyül. lelkész 1988 Bp.-Zugló
104.  Tuska Tibor 1972 gyül. lelkész 1999 Kondoros
105.  Varsányi Ferenc 1957 ig. lelkész 1980 Pécs

 Lelkészek és gyülekezeti munkatársak
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106.  Veperdi Zoltán 1952 segédlelkész 1991 Bp.-Rákospalota
107.  Veres R. Csaba Endre 1968 gyül. lelkész 1995 Medgyesegyháza
108.  Veres Ravai Réka 1972 segédlelkész 1998 Gyes
109.  Zászkaliczky Péter 1937 ig. lelkész 1960 Bp.-Deák tér
110.  Dr. Zsednai Józsefné 1964 gyül. lelkész 1988 fiz. nélküli szab.

NYUGDÍJAS LELKÉSZEK

Név  Születési Avatás Utolsó szolgálati hely
é v éve

1. Balikó Zoltán 1917 1940 Pécs
2. Benczúr László 1915 1937 Bp.-Angyalföld
3. Blázy Lajos 1932 1957 Bp.-Újpest
4. Dr. Bodrog Miklós 1929 1953 Caracas
5. Bolla Árpád 1931 1954 Sao Paulo                        **
6. Brebovszky Gyula 1925 1949 Tápiószentmárton
7. Cselovszky Ferenc 1930 1956 Bp. Szlovák Gyülekezet  **
8. Csepregi Béla 1914 1938 Sárszentlõrinc
9. Dedinszky Tamás 1933 1960 Baja                                 **

10. Ferenczy Zoltán 1919 1942 Bp.-Rákoskeresztúr
11. Gáncs Aladár 1925 1947 Bp.-Fasor
12. Gyekiczky János 1925 1952 Tótkomlós
13. Dr. Hafenscher Károly 1926 1948 Bp.-Deák tér
14. Dr. Karner Ágoston 1929 1955 Bp.-Rákosszentmihály
15. Kinczler Irén 1928 1988 Evangélikus Orsz. Múzeum
16. Kovács Pál 1928 1953 Békéscsaba
17. Muntagné Bartucz Judit 1932 1982 Bp.-Fasor                         **
18. Nagybocskai Vilmos 1920 1944 Kiskõrös
19. Németh István 1926 1948 Szekszárd
20. Ormos Elek 1910 1934 Mohács
21. Pintér János 1929 1953 Orosháza
22. Pintér Károly 1930 1953 Bp.-Deák tér
23. Pintér Károlyné 1931 1976 Bp.-Pestszenterzsébet
24. Szalay Tamás 1944 1969 Prot. Tábori Szolgálat
25. Szirmai Zoltán 1935 1960 Bp.-Fasor                         **
26. Takács János 1911 1934 Hódmezõvásárhely          **
27. Takácsné Kovácsházi Zelma 1930 1982 Bp.-Deák tér
28. Táborszky László 1927 1949 Békéscsaba
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29. Tihanyi János 1914 1940 Györköny
30. Tóth-Szöllõs Mihály 1925 1947 Sajtóosztály                     **
31. Trajtler Gábor 1929 1952 Bp.-Deák tér
32. Vértesy Rudolf 1929 1954 Dombóvár
33.  Zászkaliczky Pál 1935 1959 EHE/Teológus Otthon     **

** nyugdíjasként szolgálatban
GYÜLEKEZETI MUNKATÁRSAK

Név Születési év Beosztás Szolgálati hely

1. Bakay Péter 1958 hittanár Békéscsaba
2. Hegyi Emõke 1973 hittanár, gymt. Kiskunhalas
3. Honthegyi Zsolt 1968 hittanár, gymt. Tamási
4. Melis Orsolya 1972 gymt Szarvas-Újtemplom
5. Pocsai Istvánné 1959 hittanár Bp.-Fasori Gimn.

NYUGDÍJAS GYÜLEKEZETI MUNKATÁRSAK

Név Születési év Utolsó szolgálati hely

1. Köhler Júlia 1934 Mezõtúr
2. Veöreös Imréné 1914 Bp. Kõbánya

 Lelkészek és gyülekezeti munkatársak
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