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A GÉRCEI ÁG. H. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE.

I. AZ ALAKULÁS KORA.

Hogy az evangéliumi megtisztázott vallás fényes hajnala mikor és 
miként daruit fel dercén, - volt-e itt már a reformáció alsó idejében 
szervezett anyaszéntegyház - biztos adatok és kútfők hiányában tudni nem 
lehet. Az a körülmény azonban, hogy a megtisztított vallás egész Vas me
gyében hatalmas főurak, mint pl. a Nádasdyak, Ostffyak, stb. pártfogása 
folytán gyorsan elterjedt és hogy a szép Kemenesalján igen korán virágzó gyülekezetek alakultak és a szomszédos Sárvárott és Jjszigeten gróf 
jfádasdy Tamás pártfogása következtében nemcsak virágzó gyűlskezet"l de~" nd főiskola és könyvnyomda ál 1 111atotü fel, arra enged követ— 
keztetni, hogy a kor réTormáió szellemének ü-érce sem tudott ellentállani, 
s itt is csakhamar virágzó gyülekezet alakult annyival is inkább, mert 
évkönyveink arról beszélnek, hogy 1674-ben a pozsonyi választott bíróság 
Ítélete folytán száműzőttek közt emlittetik Dávid Mátyás gércei lelkész i s.

A csakhamar beállott ellenreformáció azóiban, különösen amidőn Mádasd 
Ferenc a kath. vallásra tért vissza, G-éröén is minden követ megmozdított, hogy az evangéliumi világosságát elnyomja, s népet a kath. egyházba visz- 
•szaterelje. így történt, hogy a gerceiek is, csak úgy, mint más helyen, 
a vallásüldözések e szomorú korszakában elveszték templomukat, iskolájuk 
kát, s a hiveknek jó része, részint a sok és sokféle"zaklatások, részint 
pedig a csábítások, majd az erőszak folytán akath. egyház kenelébe tért 
vissza. számban és erőben megfogyott, de evngéliumi hitében hü kisebbség kénytelen volt az artikuláriix Hemesdömölk vé szárnyai alá menekülni, 
hogy megmenthesse, ami még megmenthető volt. Hogy minő sanyargatást szen
vedtek hiMveink addig is, mig Nemesdömölk védszárnyai alatt voltak, külö
nösen a .jeopold féle explanáció következtében, .mely megtiltá a prot. lel
készeknek a filiákban való egyházi funkció végzését, s azokat teljesen kát: . _ plébános ha ; ósága alá y elyejzé , arról eléggé beszélnek egyház tör- j . tTí-rrc-áT évkönyv - i-nic* bizony, fyS’v.« v e n.h«rtH>ek sitink is, kik lelki vi- ,
gaszért Dénesi úrnőikre fárad osrtak és ez útjukban is gyakran háborgat látták*De vatllminta t é 1 -t s z ■ h i d - alatt s a .fagyos göröngyök ixiiix 
alatt is megrnar^H- a :I n U t * magrak csirája s csak enyhe szellő kell 
és tavaszi , hogy. újra kr«un;j a • zoa a le tar^it-oftezép. igy van alelki élet- rnsszüs jér is. Az- evangéliumi egyház k le raiáhalT tarolva f -ule 
végkép mega ímíiitsUrve nem valónak. -bsak azt várták, hogy jöjjön a jobb 
kor, mely után, mint a kültő mondja.: "Buzgó imádság epedez százezrek ajakén1'. A jobb kor el is jött - hajnala immár derengett li. József császár 
1781-ben kelt úgynevezett türelmi^'rendeli táben, mely mrgángecST a protes
tánsoknak, hogy mindenütt, ahol 1D0 család együtt lakik, épithslnsfc temp
lomot, állíthatnak fel iskolát, torony és harangok nélkül. .'Meg is ragad
ták az alkalmat híveik szerteszét e •hazában. Mindenütt új élVt, pezsgés, 
elevenség ütötte fel tanyáját. Jömölk filiái egyenként repülnek ki 'az 
'anya vé - szárnyai alól. G-árce is mozogni kezd, f ellelkesittetvén a hit tust 
vérek mozgalma által. Már az 179ú. évben mind az egyházi, minc a világi ; 
hatóságokhoz folyamodványt nyújtanak be iskolatanito nyerhetéss végett s 
kérelmük teljesülvén, 1791-ben „fölontári Andrást, dörgicsei férfiút, hív
ják meg is.ko.latanitóuíT "mív«l pedig' még egyházi' épül«tsík nem valónak, ^nnak_.l ikásául, iskolául' és ímaházul' kibor élték dsoknyai Ferenc áTtsor- 
'sSsunk házát éven.k én t. fiz e t end <5 1CT forintnyi' haszonbérért, hal is 5“ évig 
gyálcó.'- )lták ny. Ivánod ist .vitás:' telet ükéit és ck tá t látták gyermekei vet. '' 
Bécsújá plyben pedig .még. ugyanezen, évben egy 39p fontos harangot, öntettek 
Jchveiger József harangöntő által adakozásból begyüít IÖ9 forinton, miu
tán "á 'rónái káthőlikusok 'Ital a közös harang használatától jogtalanul 
eltiltattak, mely miatt hosszas per folyt a két felekezet között egész 
1794-ig, amidőn a részrehajló törvényszék a kisebbik harang fele részének árában 67 forintot xkit Ítélt meg eleinknek.

Az első lépés meg lévén téve, eleink nőst már szabadabban mozogtak. 
Xolont íri András tanitó valóságos apostoli bűzgósággal működött több lelkes társával együtt az anyaegyházzá leenc. <5 alakuláson. Már 1712. február__
28-án benyújtják folyamodványukat Matkivits Bál szuperintenesneiális fe- 
1ügyélő úrhoz s egyszersmind a vármegyéhez is, hogy kjilrsne ki s negye 
egy vegyes bizottságot, mely nekik akár Kis-, álcár ’Űagygércén, úgyis 
mint jóbbígyoknak, úgyis mint nemeseknek az 1791* 26. t. c. értelmében' 
vagy a ''földes úr által adassák fundus épületeiknek mégépi’fThetésére, ;agv



pedig a helység közös telkeiből hasittassék ki a szükséges ingatlan az 
jé itkszésre, felhozván hogy ők a községnek személyileg és vagyonilag is [a fele részét képezik. A megye, miután a kiküldött férfiak, u. m. Vidos 
“Sándor és Sladarits Károly szolgabiró, a katholikusokkal sehogysem bol
dogultak és a földes uras g sem érze semmi hajlamot a fundus megadására, felsőbb törvényszékhez utasította őket. így történt, hogy Meleg János 
mint közbirtokos és Pécz Gergely mint jobbágy és adózd az egyházközség 
megbízásából mint válaszott gondnokok Vidos Sándor és Miklós urak biz
tatására és közremunkálására Budára utaztak,a nagyméltóságu helytartó 
tanács ajtaján zörgetvén, kérelmüket egyenesen Lipóth nádor és trónörö
kös kezébe tették le, melyben esedeznek, hogy nekik mint nemeseknek és jobbágyoknak vagy a földesuraság által adassák megfelelő belső telek, 
vagy ifisgercén a helység keleti részén az úgynevezett boncsosi zsibagyep engedtessék építkezés céljára, valamint eszközöltessék az is, hogy a 
kath. toronyban levő két közös harang egyike vagy adassák nékik, vagy 
pedig fontját 45 krajcárba számitva,készpénzben fizettessék ki nekik.A nevezett év június 29-én már megérkezett a nádor sajátkezű aláírásá
val ellátott parancs a helytartóságtól a megyéhez, melyben meghagyatik, 
hogy a helyszínen szerzett tapasztalat szerint a folyamodó evangélikusok- 'nak mindkét rendbeli kívánsága teljesittessék és róla mielőbb jelentés 
tétessék. Sladarits Károly szolgabiró e meghagyás folytán tette meg a 
helyszíni szemlét, s mint e dologról a megyéhez tett jelentéséből kitű
nik, mind az m p  evang. , mind a kath. birtokosság egy töredékét, u. m. 
svang. részről K0csi Adámot, ör. Meleg Jánost és Györgyöt, horvátit Lászlót, íx gérczei Ferencet, kath, részről pedig Gérczei Jánost és Lászlót,
G epregi Ferencet, Balog Gáspárt és Jakab Lászlót mint nemeseket felszó- 
litá, laknak-e Kisgércén jobbágyok. - Erre azt kelle felelniök, hogy 
nem laknak. így az 1791. 26. t. c. azon rendelkezését, hogy a földesúr 
adjon helyet ott, hol jobbágyok laknak, az egyházi épületek felemelése 
céljaira, ravaszul kijátszotta. Mert bár Kisgércén nem is laktak jobbágyok, de az ugyanegy községet képező Lagygércén elég számosán laktak 
jobbágyok is, kiket a földesúr részéről a telek megilletett volna.

E közben azonban az evangéliumiak több világi hitrokonunktól báto-  rittatva, még az emlitett küldöttség előtt, a már oly sokszor kért zsi- 
bagyepet egészen elfoglalták, sőt arra a Boncsosból fejtett követ meg 
is hordák. E tett a katholikus párt által hatalmaskodásnak tüntettett- 
vén fel, István és Kallós György esküitek feljelentéssel éltek,
miután tiltakozásuk' tekintetbe nem vétetett a protestánsok ' I t a l .  A 
ki küldött szolgabiró, : ogy légal 'bb valamit lenditsen az ügyön, reábirta' a katl olikusokat, hogy ne akadályozzák őt küldetésében, de sőt inkább 
nagylelkűen engedjék a protestánasoknak egyházi épületeiket a kérdéses közös telken felé ni leni, mire ők kinyilatkoztatták, hogy a kérdéses te
leknek felét ugyan átengedik, de másik feléről le nem mondanak, sőt azt 
maguknak megtartják. A küldöttség erre a telket felmérni -.Marván, unnak felét 35 1/4 öl szélességben és 42 öl hosszúságban, összesen 1518 3/4 
négyszögölet hajlandó volt 'tadni a protestánsoknak de a protestánsok ezzel semmiképp nem érték be, az egészet követelve nagy zúgolódással 
szétőszIának. /A bírói letiltás a következődképpen hangzik: "A pápista 
jrészről Kisgércének birtokosai solemnitér prot e stúliak azon, hogy jól 
lehet a gércei augustana confessioa levőket, nemcsak kisgércei'határ
nak compossessorait, hanem eg«sz gércei augustana feonfession levőket,J.deértve öattyányi 5 emlnenciája embereit is a legközelebb múlt n. -ár- 
^egyének gyűlésén a végett, hogy a kisgércei Közönséges funduson, vulgó 
Jádöncsos'' nevezetű gyepen sem oratóriumot, sem minister j e'k házát a pá
pista^ compossassorok jussainak sértésével cyinálni, se epúiét köveket 
odahoröani ne merészeljenek solemniter inhi :sáltattak, mindaz által r.em 
tulatik kinek ingerléséből és biztatásából mint nyilván tapasztaltuk 
az -pülfttlez_ a szükséges köveket nagysáámu szányokkal hatalmasan azon 
vf ént~ tr. ITte 11 gyepre r ordj -k, hatalmas erőszakosan ahhoz képest most is 
• valaminT’ a Ns. vármegyén.a p pista részen való 'compossessorok solimniter Jprotestálnak ás azon funduson tovább is épületköveiknek: leendő hordásától 
JLiihibei'lják és tilalmazzák, egyébbiránt ha f-ltstt céljuktól .-1 n«. álla
nak és tovább is hatalmas kodnak, tovább is pro test álnak is -.mi 'rt okoz- 
7 nak, maguknak tulajdonítsák. Ez én ádmonit óról és nihi bitiéről szülött 
;.vtestimoniálist várnak. 3i.gn.atum Gérce Anno 1792. febr. 20. perastaet 
extradata ‘per admonentem et inuibenten j uras sőrém St.aph. Ovadi ilottas .uhsTrfxx. et jurassorem u. p. Georg. allos eunden járass. p. J A .ha
rangok ügyé pedig mint' eml t teték itéletileg úgy dőlt el, hogy a kisebbig harangból 55 frt. , a nagyobbikból pedig, mivel ahhoz valami JBenkő 
nevezetű vönocki születésű barát is adakozott, csak 32 frt. 7 ár. kaptak. 
Igaz ugyan, hogy eleink mindent elkövettek, hogy igazukat ulisme “ssék, de nem oly idő volt még ez sem, hogy a birák elfogulatlan Ítéletet hoz
hattak volna. Egyébként is a megye felterjesztése folytán a helytartó-
tanács is mindenekében &, kath. '11 'spontnak ad igazat, amidőn a felterjesztés a xovetkezendokeppen hangsuk • >»a p-érci *vano-!iiir.o^ „„„ , ..ár,..m<b.n hogy t.Vplom, . J. “ “  kov-atartozo éületek-



nek szükséges fundus adatnék a kiküldött biró sladarits Károly úr azon 
jelentése, hogy a folyamodók a róm. kath. közbirtokosok közbeleegyezé
sével kijejölt fundust elégtelenség és kicsinység miatt ti ntm fogadák, 
holott az a mérnöki tervezet szerint is igen elégséges: a szolgabiró 
úr ezen jelentése valamint a harangok ügyében történt eddigi eljárás, 
mint a megye ''Ital helyeselt vélemény fog a flagyraéltóságú Helytartóta
nácshoz felterjesztetni. " A helytartótanács ehhez hozzájárult, hozzáté- vén még, hogy a folyamodóknak az építkezés addig meg nex engedtessék, 
rmig adóhátralékukat le nem törlesztik. Azonban a nádori oklevél 1794. 
ágrijá s 2Aszún a megyéhez megérkezett, mely a terek birtokolhatas'^t ~¥VgjjfTgéIikus''Terveknek" megengedi , mire:-: folytán Sladarits szolgabiró és 
1Vidos Sándor a fundüst újra felmérvén átadták íz ' * * > 5k
tulaj donul. — .— ■ 1líost"már tehát eleink megkezdhették egyházi épületeik felépítését.
IA papiak alapkövét .1.7.34._, augusztus 4-én let evén, már szeptember 7-én a 
' la' i ' al ’ juttatták^ csak belüli"*nevezetesen a pitvar boTÉSrZ’ata
HmaráUt kéí.ö őszi időre. foha z az épület jórészt kölcsö-npé. íz an érit, 
mert az egyház kis pénze a fundus megszerzése körül jórészt elfogyott s igy fi§L&x 850 frt építési költség a szegény és sok kárvállást szenvedő 
hívek önkéntes adakozáséból nem tellett, mégis még ugyanazon év szeptem
ber 26-án lelkes eleink letették a máig is álló t emplöm.fTfTdám sh't cm * tráz OTífkágút mellett a torony napnyugat felől való "rész ébe á következő- 
évben, azaz 1795-beri már fedél alá is juttatták, tornya azonban anyai 
[erő hiányában még 6sjónkén maradt. Az építkezés .körül üreg Meleg János 
Lés Pécz Geregely gondnokok fejtettek ki a lelkes szervez 5tanito'KqTon- 
tári András mellett a legnagyobb buzgóságot, kit ugyanekkor az egyház
megye predikálási joggal is felruházott. Az újonnan épült anyaszentegy- 
házban Főtisztelendő Hrabovszky György kissomlói ev. lelkész 17j6. május 
5-én, áldozóesütörtökön tartott felavató istentiszteletet. Azonban a 
‘géreei s y .""lifvék öröm* még ekkor, noha'a felavatással siketének, koránt
sem volt teljes - sőt úgy látszik, hogy az egész ünnepély csak arra való 
volt, hogy a lankadó buzgós g felélesz tessék. Oltár, szószék, rendes ülések, szentedények egészen hiányoztak. A torony pedig tetőzatlenül meredt 
az égre. Volt tehát még áldozni való elég, hogy az Urnák háza a lelki 
gyönyörűk teljes mértékével hassa át a hitbuzgó sziveket. Áldottak is 
nemcsak bent a gyülekezetben a hívők csoportjai, hanem a kívül álló hit- 
sossosok is. 1798-ban a fáradhatatlan gondnoko, Pácz Gergely és Kocsi 
Ad ám, valami irfl rlÉKlfiri* István Pinkafőn .megvettek egy f aol t írt „s.z ü.az.áÍLa.- kel együtt 30 frt-ért a templom számára, fagy ti sz tiletü Németh istv-in 
kTspeezi lelkész úr pedig #gy~pléhbő^ észült, de jól megaranyozott gyóntatók*lyhet és ostyatartó tányérocskát ajándékozott, melyek mind e 
napig megvannak a gyülekezet bortokában. A következő két évben mintha 
egy kis lankad's állott volna be, ez időt azonban belső ügyeik rendezésere fordítván, már 1800-ban uj tevékenységre bűzdúlnak, ekkor fejezvén 
be a, csonkán álló tornyot, a 'félkelő napot ábrázoló csillagot aranyozva 
Sárvár ott kés:-: ittTtték 37 frt. költséggel. Ugyanakkor építették a karzatot a templom déli részében és a templomot díszes padokkal látták el. 
■'Papiak, templom toronnyal együtt immár készen állván, hozzáfoghattak a 
tanitólakás építéséhez, miután eddigelé a papiak v.lt a tanító lakása, 
annak h 'túlsó nagyobb szobája az egyház iskolája. 1802. évfe&xu

g épül t a a u t o lsó épület is, t. i . a ta n i 1 ó lakás is i g y m*T stm gat óla 
a gyülak$z« !;•?, hogy immár Memesdömolk szárnyai alól ki epülharsen. Ugya
nazért nagyságos Matkovics Pál szuper, felügyelőhöz Kőszegre, valamint 
Szentlőrincre főtisztelendő Hagy István szuperintendens úrhoz lelkészért folyamodtak - a meg ivólevél a szomszéd simányi gyülekezet lelkészi fize
téséhez alakíttatván - kértél-: az anyás!tást♦ Az idő és az alkalom erre 
nézve nagyon kedvezőnek auatatkozöttVTPerlaky návid n-.mv 0. .kész
és esperes ezen évben elhalálo/Ván, önként f elbomlott a kapocs .mely f 
m i i  álls' gyűl kííz tét az anyához kapcsol', s igy keresztül vihették, hogy ev október'3-án .Albert Pál nemeyüömölki segédlelkész mint ren-1 f gl 1} Pá álljás [t a géreei any as zent egy ház bán, így *miT^“
'■ : 1 G-érce a L i z ir cez tt .A. a flő i el üit az mya-
• gyülekezetek sorába, utolsó lévén azok között, melyek eddig Jömölk szár
nyai alól kikerültek. /Jelen gyülekez*teti történetet Szabó Sámuol leikés 
az 1904. szeptember 10-én tartott püspöki egyházlátogatás alkalmára kés 
szittólte/. Ugyanezen évben kezdődnek anyakönyvei is, az első lelkész, 
Hubert Pál által vezettetve. ±így vezérelte az Isten a géreei gyülekezetét egész odáig,^hogy az élő igét saját templom'bán, saját lelkészének ajkairól naponként hall
gathatta, melyért csak nemrégiben is annyit áldozott és annyit imádko
zott.



II. AZ ÖNÁLLÓSÁG KORA HUBERI PÁL ELSŐ LELKÉSZ HALÁLÁIG

Alig fejlődött a gyülekezet önállóságra, alig örült®k a hívek a meg
hívott lelkész kenetteljes szavainak, máris némi keserű cseppek vegyül
tek az örömök poharába. Kolontári András, e kiváló egyházszervező ezér- 
férfiu nem akará a megszokott lakást, a most papiaknak kijelöltet el
hagyni és elfogadni a neki felajánlott gyülekezeti tanitólakást, hogy abba beleköltözzék. Az ügy az egyházi felsőbbség elé került, mely úgy 
segitett a dolgon, hogy Kovács András'pusztaraiskei prédikáld iskola es
ten és Kolontári között hivatalcserét eszközölt. Kovács azonban csak 
fél évig folytathatta hivatalát, 1803* szeptember 27-én elhalálozván, 
helyébe Pőcz Mihály választatott íépceszexákáimeréből, ki 1810-ig hiva
taloskod ott . dlí-UAihi n̂sAtrrAz új lelkész gondjr. volt, biztosi-táni az egyház jövendőjét, fel
kelteni és sbrentartani a buzgóságot. jórendet, szelíd fegyelmet hozott 
be a gyülekezetbe, s mindenképpen azon '/olt, hogy a gyülekezetben minde
nek ékesen és jó rend ben folyjanak. 1804-ben szereztetett egy ke ly -is 
tányérocska a betegek számára, ezt azonban I809&ben keresztülvonuló 
francia hadsereg #1jcsapatai elrablották. 1306-ban a halottal éltrklri- 
tás 'hoz úgynevezett első Sxxximikáiyxla szent fáihály-lova /ravatal/ ké- 
iéittetett. 1306-ban pedig a Berki család belső telke végében a közös érd ."bői külön temető hasittatott ki, előbb a ka tholikusokkal közösen te
metkezvén, melybe miután felszentelte tett, a feljegyzések szerint x i x k  
Keresztúri János 35 éves takácsmester és Tóth János István nevű fiacs
kája temettetítt először. Ugyanekkor letette hivatalát a fáradhatatlan 
gondnok Pécs Gergely le, ki éveken keresztül valóságos apostoli buzgó- 
sággal fáradozott az Ur szollójében. Kóla elmondhatni, hogy Izraelben 
nem találtam ilyen,hitet, életében tetsa.es fáradsággal 's önfeláldozó 
buzgósággal szolgálta az egyház szent ügyét, anyagi áldozattal is beir- ta nevét a gyülekezet történetébe. Halálában is megemlékezett az általa 
oly hiven ápolt egyházról. Utódai lettek a gondnoki tisztben 1.orvát 
László és llorvát András 1806 - 1808.

igen fontos és következmény dús az_ 180.7. ;\sz tjr.nplő, amikor ilska egé
szen Génedhez cjat.pl tatott. .Midőn ugyanis G-érce KemasdömöTktől elvált,' 
ezt a lelkész alkalmazása tekintetében Miskével együtt tette, de a gyermekek oktatását tekintve, régebbi szerződés szerint még mindig Mesteri
hez vala kapcsolja, úgy azonban, hogy a gércei tanító, .iavaJalqazásálloz 
is hozzájárulni kényszerült. 3 kettős teher súlyosan nyomta .a sz ámban 
kevés miskei hivek vállait és már 1803-ban vonakodtak z egyházi járulé
kokat Mesteribe beszolgáltatni, miért is szak 1804-ben az Újfaluban megtartott kxhhx±ih± szuperint. gyűlésen panaszkodnak, hogy jóllehet Miske 
lelcászileg Gércéhez csatoltatott, de az iskoláztatásban a megye helyben
hagyásával régebben kötött szerződése sértetlen maradott, mégsem akarnak kötelességüknek slagét tenni, s a közösen választott tanitónak közös 
aláírással biztosított fizetéséhez járulni. A kenussaljai esperes és felü
gyeli urak az illetékes lelkész közbejöttével a peres felek meghallgatása ís kiegyeztetése végett gyűlésilég kiküldettek. A kívánt béke azonban 
helyrehozható nem lévén, a jelentés folytán az 1805-ben Nagygeresden 
tartott kerületi gyűlés oly határozatot hozott, hogy jőlia'et a nriskeiek, 
amidőn a mesteriektől az iskolatani tó tartásra szövetkeztek, a megye 
tudtával tették, mivel azonban mint filiálisták :i gércei tanító fizeté
séi íz is járulni kénytelenek, maguk istentiszteletre, gyermekeik pedig 
iskolába odajárván, rájuk pedig kétszeres terhet róni nem lehet, az lát
tatik igazságosnak, hogy a mesterieknek csak a kötelezett összegnek felét 
3 frt. készpénzt 4 3/4 mérő gabonát továbbra is fizessék. Azonban ezen 
súlyos, á« egyházi törvényeinken alapuló kötelezettséget az 1806-i büki 
kerületi gyűlés egészen megszüntette, mit a jkv. 30. pontja ekként fejez ki: A miskei és alsó-feIs őmes téri éknek az iskolamester fizetése iránt 
mindkét részről beadott instanciájuk felolvastatván, a fennforgó környtll- 
állások szerint a kérdésben levő dolgot megvizsgálván:* több rendbeli é- 
retlenségek eltávoztatására nézve, más környülállások is azt kívánván, 
a mxKkxjtxHxk miskeleknek a Gércéhez való kapcsoltatásuk helyben!agyatik 
és a mesteri mester fizetésétől itten feloldoz tatnak, iá végzést a mesteriek az előbbinél még sérelmessbbsnek találván, ellen® a vármgyéhez foú 
lyamodtak, mely is a kerület végzését mellőzve Miskét továbbra i_ Mesterihez csatold. A vármegye ezen törvénytélén eljárása s autonómiánkba va
ló illetéktelen beavatkozása ellen a helytartótanácshoz fordult az egy
házkerület, honnét a következő rendelet jött: "A ra: gyének a vallás dol
gába való avatkozása ugyan helyt lenittetik, de minthogy az 1791. 2 6. te 
c. 2 §. szerint az adózó népre újabb terhet róni. a felsőbbség tudta nél
kül nem lehet, a szuperintendencia sajátkezű intézkedése sem hagyatik helyben, hanem egy vegyes küldöttség kibocsátása rendeltetik, melyhez a kerület is adhat a maga részéről egy tagot, ezek vizsgálják mer a peres ügyet és ha lehet barátságosan intézzék el, mi ha nem történhetnék a9



kiküldöttség véleménye felsőbb jóváhagyás és Ítélet végett felterjesz
tessék. 11 Azonban pöbrentei Lajos esperes és Vidos Zsigmond esp. felügye- 
lő urak és mások közbenjáfására a perlekedő felek ágy egyeztek ki, hogy 
Mesteri örökös kárpótlásul mind Gérct, mind Miske által fizetendő 125 frt 
tót nyert, s tői# Miske a farádi 1810-ben tartott kér. gyűlés 5.pontjának ezen határozatánál fogva "Ezen tárgy iránt a Ns. vármegye s a 
főt. szupsrsindenöencia által kiküldött deputáció által a vetekedő hely
ségek közt a kir. helytartó tanácsnak kivánsága szarint az egyesség eszközöltetvén, meghagyatott Döbrentei senior úrnak, hogy a deputáció által 
a Vármegyéhez beadott tudósítást a szuperintendencia archívumába is bedd- 
ja" - végképpen megvált. Láthatni ebből, hogy Miske Gércéhez végképpen 
ágy csatoltattatott, hogy jórészben az anya váltotta magához szeretett 
le ányát.Ez időre esik az első esperességi egyh. látogatás is Döbröntei La
jos esperes és Vidos Zsigmond esp. felügyelő urak által 1808. márc. 5-én. 
Szinte ezen évben öntötték újra híveink megrongálódott harangjukat* Már 
íerencnál Soprpnban 314 font súly erejéig, mely a beleadott haranggal 
együtt 519 frt.-ba került.

Mennyire szivükün viselék eleink az egyház javát s mi önfeláldozással védelmezték annak jogait, tanusitja az a hosszas p»r, melyet a nagy- 
gércei faizhatásáért /fajogosultságért/ tetemes költséggel és sok után
járással folytattak. A lelkész számára pajta épitése szükségslxtetvén, annak tetejéhez a raegkivántató fát a nagygércei zúv /?/ alatt levő erdőn 
kezdették vágni, úgy vélvén, hogy ezt tenni épp úgy szabdságukban áll, 
mint akár a községnek akár a földesuraságnak, akár pedig a róm. katholi- kusoknak. Azonban midőn a fa hordásához fogtak, két szekerüket a katholi- 
kusok letartóztatták, 'őzen méltatlanságért a megyéhez folyamodtak, s az ez ügyben megjelent alispán szekerüket visszarendelé ugyan, de ügyüket 
felsőbb törvényszékhez utasitá. A per hét egész esztendeig folyt, s az 
eredmény az lett, hogy, 1817-ben faizási jogukat minden fáradozásuk és 
költségeske:-ésük dacara is elvesztették. Gondnokaik ez időben Berki Ist
ván és Gércei Ádá.m, 1813 után pedig berki István egymaga, i'őcz Mihály 
1810-ben elköltözvén Gércéről, helyette Tima István káldi születésű ifjú választatott. Az 1817. év okt. ac 2-a pedig arról nevezetes, hogy főt.
Kis János szuperinten ■ es úr e nap teljesité egyházlátogatását gyülekeze
tünkben. Ggndnok Iöl3-l8l7-g Bolla József. Most már a békességesebb napok következtének el a gyülekezetre, - változást csak a tanítóknak gyors 
egymásutánban való távozása vagy elhunyta okozott. így Ti ma ■‘■stván Bobára 
költözvén, utána Baki Mihály hivatott meg Karakkőszörcsökr51 1824-ben.
Ez 5 év múlva földi pályafutását 1829 május 14-én bevégezvén, utódja lett 
Tatay János Kemenesszentmártonból. Ez sem soká folytatta hivatalát. 1831* szeptember 24-én jobblétre szenderült. Követte szinte 3zentmártonból Udva 
dy József, ki 26 évig volt az egyház veteményes kertjének gondozója. Gond 
nők l8l8-Í825-ig Balog József.Az I83O. évben volt a második szuperint. látogatás szinte kis Kis 
János szuperint. által. Gondnok Csoknyai György 1831-ig. Utána egy évig 
Skriba Pál. Az 1332. évben épültek a mester és papiak körül húzott köz
falak. Az l833» évben volt egyházunkban az első egyházmegyei közgyűlés. 
Gondnok 1836-ig Pécz József. A mesterlak és iskolaépület teteje egészen ujraépitettetett 1830-ben. Gondnok: Szabó ttdám. Ezt felváltotta Balog
József, ki a hj^ya^tlaxü_kezdő torony pilléreit rakatá, hivatalát 1841-ig
viselvén^ EsTáévben választatott felügyelővé egyházunkban Pósfai Tulok 
, Antal., miután egyházunk 39 éven át felügyelő nélkül volt. ÁT felügyelő 
" választás szemcsés volt, Tulok Antal úr a már gyengébb lelkész erejét 
felvillanyozá, hogy újra valami nagyot alkossanak az egyházban. A templom teteje és padlása ugyanis immár osszeroskadással fenyegetett, mert 
az idő vasfoga a szenthelyeket sem kiméli, s őseink nem is épithettek 
valami kiváló biztossággal. Ami erejükben állott, úgyis megtették, majd
nem hihetetlen gyorsasággal emelték fel egyházi épületeidet. Most nr-r azo 
bán minden korhadásnak indult. A teplomtető ás padlás újraépítésre várt. 

_Ez újraépítés céljából a hívekre kivetés történt. Eleinte megelégedtek 
volna újra :i eeekapadlással is, de lelkes felügyelőjük és Geschrey Sámuel 
építőmester bietatására a boltozat rakás : aagukaT7 ETElö-nösen midőn herceg Batthyányi Pllep ő kegyelmaseege"ó. tégla és cslerépzsindely segedelme megígérte. Dicső szándékukat csakugyan végrehajtották, a 
tetőt jó vörös fenyővel fedették, a templom falát feljebb emelve, pillé
rekkel -.1látva beboltoz tatt±ók, igy az Urnák szent :ajlékát újra dTazessé 
ás egyszersmind’ tartóssá tették ugyannyira, hogy kemenesalja kétszer na
gyobb egyházaiban sem. található hozzá hasonló. Ezen építkezésben Szabó 
Eddára és Néni t János gondnokoknak jutott a dicsőség, kik 1841-44-ig lel
kesen küzdöttek sokak hanyagságával. Sajnos azonban , hogy az ügyszeretett 
tői áthatott felügyelő olya hamar lemondott s helye három évig betöltet- 
if£x§!xadt. Az l845.évben hivatott meg Szakály János s. lelkész Kissom-



lyóról helyetteulelkésznek a már elöregedett és betegeskedő lelkész mel
lé, ki is azzal kezdette meg áldásos tevékenységét, hogy a már megrepedt 
harang helyett Sopronban Seltenhofer Frigyesnél egy 352 ffintos harangot 
öntetett azon körülírással "Seltenhofer Pridrik öntött engem Sopronban 
1845" , mely az előbbi harang beleadott anyagán kivül 335 fornitba került Gondnok Varjú dános, ki két ev múlva halál által hivatalából elszőlitta- 
tott. Az 1846. évben ismét esperességi látogatás volt Illés Pál esperes 
és Vidos József felügyelő által. Skriba Pál másod Ízben viselé a gond
noki tisztet 1847-1851. Az 1847. észterében a gyülekezet ismét felügye
lőt választott, nétszerint Zsigmond. Mihály ügyvédet kisseralyóról, e^nek indítványára szerezetett be a gyülekezeti jegyzőkönyv a konventi határo
zatok megörökítésére. A helyetteslelkész 1850-ben Zalaistvándra hivatott 
meg rendes lelkészül, s csak 5 óv múlva nyer a gyü'ekezet helyettes ili- 
letve segédlelkészt _í855-ben Harsány! Sándor Orosház Íróit ki lenét megő- 
rökité nevét a gyülekezet évkönyveiben különösen az által,' hogy’a hívek 
"áTrrozrtkézs-git' a templom iránt felköfivén, elősször Is egy kisebb haran
got készíttetett 540 forinton azon felírással "Seltenhófer frigyes öntöt
te a gércei ev. gyülekezetnek Sopronban 1856.” Majd azután az ő munkássága ’ ö v L>aü  íbtn egy új oltárkerités készíttetett különösen Bőhm János 
Ts^3Ikalók József hozzájöTrülásá“val, az oTtárk?'p pedig díszes aranykerettel 
pi-ttn' ot l el, az olt 'rkarzat kifestetett s az egész tei : sej e kija-'vTttaíö'inr és ‘meszeTteTetT,' keltetvén e célra 218 forint. jj| legszebb em
léke a s. lelkész itteni müköldésének a nyolc változatú pedálos orgona, 
mely a gyülekezeti tagok közadakozásából készült 1847-ben Kalper János 
organamüvész által Szombathelyen 500 forintnyi költséggel. Gondnok 1851- 
l655-ig Horvát Dávid, 55-56 Kemethe József.

I)e alighogy megszólalt az új orgona és hirdeté a gyülkezet örömét, 
kiséré a buzgó hívek háláénekét, máris gyászra hívta a gyülekezet tagjait 
mert elősször is jeles iskolatanitóját Uivardy Józsefet segité elsiratni, 
ki 26 évi szorgalmas munkásság után 1857. június 23-án költözött el a 
minden halandók utján. Majd azután a fáradhatatlan Harsányi vált meg a 
gyülekezettől, előbb Dömolkre, később születéshelyére Orosházára távozván. 1858-ban pedig az elaggott lelkész, Hubert Pál hunyt el életének 
82. évében, miután 55 éven át hűségesen legelteté az tírnak eme kisded 
nyáját. :óla akár mint emberről, akár mint lelkipásztorról csak elismeréssel szólhatunk, Bzelidség, nyájasság jellemzék mint embert, pontosság, 
hűség, buzgalom mint hivatalnokot; Béke poraira.

III. AZ ÖNÁLLÓSÁG KORA SZAKÁL JÁNOS LL_iK.’üZKRijRSü VÁGÁIG.
i 1881. június 2.

Az iskolatKxtlxxáiixsaiii tói állás 1857 szeptember 28-án Bognár Sámuel mesteri tanítóval töltetett be /kemenesszentmártoni születésű/ a 
lelkészi 3Íiiá»x?i«Ax állásra pedig a volt helyettes lelkész hivatott meg 
Zalaistvándról, ki is hivatalát 1858 július 10-én foglalta el. Ugyanakkor a lelkészlak rozzant pajtája helyett is új építtetett, melyhez a fát és 
követ egyes gyülekezeti buzgólelkü tagok ingyen adományozták. Gondnok 
1856-59-ig Öselédi Gergely, kit azután Német István xx váltott fel.Rendes szuperint. ezen atjsxa absoluticus időben nem lévén, a cs. kir. 
administrátornak vizitácionális joga pedig el nem ismertetvén, Tóth János esp. és Radó Ignác mint szuperint. megbízottak látogatták meg a gyüleke
zetét, amidőn az egyháziak készpénzfizetése osztrák értékre változtatott. 
Ez időben történt a községben a tagosítás is, amidőn a gyülekezet 12 hold ere^legelőt nyert a rajta levő fákkal egyetemben, mely a lelkész és tani- 
tó jövedelméhez csatolltatott. Ugyané tagosításnál a lelkész és tanító 
belsősége is megnagyobbittatott és az egyháztagok áldozatkézségéb31 egy hold/1000öl/ faiskola is csatoltatott a tanitólak fundusához, sőt a teme
tő is 1500 négyszögöllel megnagyobbittatott, miután amint tudjuk már 
1846-ban foglalás által jó területeit képezett. így adta meg az Isteni 
gondviselés azon bele 3 telket egészen, melyért eleink annyitt küzdöttek, 
de célt ez irányban akkor nem értek.

Az 1859. évi dprilis 10-i esp. egyház látogatás nem maradt eredmény 
nélkül. Szellemileg a gyülekezet tagjait fellelkesitette, s önkormányza
ti jogunk mellett leendő kitartásra birta, de sőt az áldozatkézsséget új
raélesztette. Az iskolatanitó egyházbirtoka még egy holddal kibővitte- 
tett, a roskadozó közfalak az épületek körül kijavíttattak, a b x  egyházi 
adókulcs szabályoztatott. A személy és birtokmennyiség helyes aránya szerint. A temető körülárkoltatott és a harangozó és sirásó Pécz István ál
tal ákáckeritésseé ülteixttetett be. Az átalakulás e fontos munkájában 
lepte meg gyülekezetünket köz egyházunkat az 1859* szeptember 1-ről xk±± kelt cs. p. nyilt parancs vagy pátens, mely önkorra ;nyzati jogunkat nagy
ban fenyegette az el nem fogadókat területi jogaiktól megfősztottaknak 
nyilvánítja. Gyülekezetünkbe pátens ellen az 1860. március 18-án tartott xozgydleseben fogalmazott Óvasban, melyet minden családfő önként aláirt



határozottan tiltakozott. 1861-ben festette ki zöld és fehér szinüre 
orgonáját adakozás folytán begyült 28 forinton. Németh István gondnok 
leköszönvén, utóda Szabó István lett, kit két évi sáfárkodás után Ban
kó Imre követett. Az 1861. ér dec. hóban tette Bolla Gergely kösségbi- 
ró azon indítványát, hogy herceg Battyhyányi Pillog uras-'gnak a sertés- 
legelőből jutott fákból közpénzen fa vásároltassák, mely a gyülekezet 
által lemunkáltatván rövidesen 218 forintot jövödelreezett. A rája következett 1862 június 15-én Szabó István gondnok tette le számadás-'t, ugya
nekkor pedig Zsigmond Mihály felügyelő úr is beadta lemondását, ki 16 
éven keresztül volt a gyülkezeűenek hűséges vezér® a buzgó lelki! egy
házfő mellett. Az áldozatkézség mindez idő alatt, ha néha-néha szuny- 
nyalt is, de végképp el nera aludt, az úr háza iránt a hivek mindenkor 
buzgólkodtak, most azonban Bőhm János ás iCrorapacher Zsófia, valamint Bolla Gergely és Horváth Erzsébet fellelkesültek és nagy titokban a 
templom számára tat! márványból egy igen szép kérésztelóköret állított 
ta'c-lS6d-ban, mely- szeptembex-.l5-áh 'le.tt a‘ gyülekezet örömkönnyei és 
hálálmája kíséretében a lelkész által felavatva és rendeltetésénél átad
va. A gyülekezet tagjai ugyanis rég belátták, hogy a régi iskolát erem 
rendeltetésének többé meg nem felel, nemcsak azért, mivel alacsony,
$ész ségtokién, roskadozó, hanem azért is, mert a növendékek száma megszaporodván, azokat befogadni többé nem vala alkalmatos. S bajon az igyházi elöljáróság gyökeresen segíteni akart és pedig új iskolaépítés által, 
Azért a lelkész nemcsak szószékről hivta fel a híveket új áldozatra, 
hanem két választott firfiut is felkért, hogy a gyülekezet nevében ház
ról házra járván, gyűjtést eszközöljenek, az eljárásnak lett is siker#, 
önkéntes adakozásból szép összeg folyt be a szent célra úgyannyira, 
hogy az építés a gyülekezeti közpénztár és a felajánlott összegek erejéig megindítható leve. Az építőmester újra Geschrey Sámuel sárvári 
építész volt. Az épület helye a tani tólak udvara a lelkészlak mellett utcahosszatt. Az alapkő 1364. év április 5-an letetetvén, már október 
hó 2-án rendeltetésének átadható lett, miután az a helybeli lelkész ál
tal szentbeszéd és ima kíséretében számos helybeli és vidéki hivek je
lenlétében ünnepélyesen felszenteltetett. Július hó 3-án Benkő lm-e 
letette gondnoki hivatalát s utódja ugyanaz alkalommal Bolla Gergely 
megválasztatott 1864-ben. Aki az építési költségeket, 825 forintot a hívei járulékaiból és önkéntes adományaiból fedezte. Az ő kiváló é ’deae 
a lelkész és tanító kertjében ásott gyülekezeti kút is, melyet Bzalál 
Mihály és Ssoknyai József egyháztagok ástak, mely az ér ez évben ural
kodó szárazságban valóságos Isten áldása lett az egyház tisztviselőinek. 
Került pedig a kút a kézi és szekeres munkákon kívül 125 forintba. Min
dez ideig a hívei teljesítették a közmunkákat nemcsak az egyházi épüle
tek körül, de még a lelkész és tanitó földjein is. Azonban e közmunká
ban a hisvk szorgalma ernyedni kezdett, s igy szükséges volt a munka- 
megváltás különösen a mezei munkákra nézve. B aunkamegváltás szerződés- 
szarüleg 1867-ben történt meg az úgynevezett miskei hegyaljai Hagytó 
feletti lelkész és tanítót illető földekre nézvést. 1868-ban a lelkész
lakáson tétetett változás. A hátulsó szoba a folyosóra kihozatván ketté
osztatott. Gondnok 1871-g Bolla Gergely. Ugyanezen évben /valószínűleg 
piz 1868. év értendő.másoló/ Bognár Sámuel tanitó is megvált hivat 1 ától* 
Kgmsness:sntraártonba költözvéii* saját birtokára, helyébe Cseri Ferenc 
répceszemerei tanitó választatott meg. Majd 1873-bán ismét a templom, 
lkülönösen annak tornya szorul javi isra, s a gy :1
f égés ss eirkiTj STt ttatjai á 'tornyot ceméntvakolattal kicsi szól tat ,1a. új 
ablakokkal, zsalukkal ellát tát j~a , s zÓvaX "alaposán renováltáTja , /új aj- ^tok is készültek ekkor/ mely munka összesen 1256 forintba került. ":i- 
őmester #eschrey Bajos sárvári építész és Tar Gáspár gércei asztalos. 

Gondnok 1871-1875-g Tóth Imre. Utána Móroca István, majd ennek «1távozáséval Bőin János, kinek indítványára ajándékozás utján 6 drb. sárga 
'bronz gyertyatartó szerezhetett az oltárra az elavult fa gyertyatar- 
/tők helyett. B *1 it Jánost /1875-1877-íg / követte l878úban Tóth J'nos, 
4tinek gondnoksága alatt történt a harmadik szuperint. egyházlátogatás 
1878 június 17-én. Ez egyházIátógátás, mely mát a legszebb ünnepélyes
séggel ment véghez, jó hatást keltett a gyülekezet körében. A szuperin
tendens jóracélzó intési figyelmeztetései gyenként foganatba /etettek, 
miről a következő évben megtartott esperes! látogatásról felvett jegy
zőkönyv tanúskodik. /Látogató Aadó Dénes esp. felügyelő 1879 december 
12./ Gondnok 1879-80 Takács József.

Mindeddig a gyülekezet lelki vezére, Szakái János erőben, egészségben végezhette fontos hivatalát. Most már azonban gyengmélkedni, 
majd betegeskedni kezdett úgyannyira, hogy 1830. év őszén már segédlel
készről kelle gondoskodni. A betegeskedő lelkész maga mellé Szabó Sámuel szakonyi születési! ifjút, kissomlyói tisztelendő segédet, ki előbb 
Búkéban volt nevelő a Takács családnál, hivta meg, ki 1880. év novsa-



bér 10-én foglalta •! helyét Gércén. A segédlelkész javaslatára szer
vezetetett a gyülekezeti feljáró út az egyház temetőjéhez, miután a köz
ségi út különösen esőzések és téli hózivatar idején járhatatlannak bizo
nyult. A betegeskedő lelkész mindinkább gyengülvén jónak látta a gyüle
kezet a felügyelői állást is betölteni, mely állás Sigmond Mihály lemondása óta mindeddig üresedésben volt. A gyülekezet 1881 május 29-án Bár- 
dossy Imre alsómesteri földbirtokos urat választotta meg felügyelőjévé, 
kit ugyanazon év július 4-én az esperes hivatalába is ikatatott. A lelkész azonban még ugyanez év július hó 2-án elhunyt, porai július 4-én 
késértettek el nagy részvét mellett a sirkertbe. felette nagytiszteletü 
Nagy Sándor mondott búcsúbeszédet. Benna igazán jó vezért vesztett a 
gyülekezet, Lréjes,pontos és lelkiismeretes pásztora volt a nyájnak, melj 
reá bízatott. Tiszta evang. hűség és egyszerüéség jellemzi mint embert, 
rendbeer«tét mint egyházi férfiút. Nyűgöd járnak békében porai 1

IV. AZ ÖNÁLLÓSÁG KONA SZAKÁL JÁNOS II. LELKÉSZ HALÁLÁTÓL A MI
$

IDŐNKIG.
Szakái János elhunyt Lelkész ftalála után a hívek figyelme a lel- 

készxválasztás felé irányult. A segédlelkészt, kire a gyülekezet yezeté- : 
.se az esperes Kering János Által bízatott, ismervén, 1881 október 11-én 
az esperes elnöklete alatt tartott közgyűlés egyhangúlag lelkészévé vá
lás?- tóttá meg. Beiktatása november 6-án szép ünnepéllyel történt ugyancsak az esperes ntü. Kering János úr által zsúfolásig' megtelt templom
ban, mixor az új lelkész egyházi beszédben fejtegette az evang. lelkipáez 
tor teendőit és főbb jellemvonásait. Majd azután hozzáfog egyházépítő 
és fenntartó munkájához. A lelkész első munkája a templomotsz.ités* felé 
irányult. A templomba közadakozás folytán díszes Uvegcaillár állíttátik. 
Ugyanakkor új oltárt éri tő is készíttetik , melynek munkáját, a ra,ny hímzését Gsschrey Ida kisasszony xxíaixjaxüi vállalja el. 1882. évbentar tá
tik itt a második esperességi közgyűlés, amikor a lelkész és tanító Lakás
ban többféle javítások eszközöl tét Lek. 1883-ban a> omladozó lelkész lak
tető ujraépittetik és zsupp helyett cserépzsindellyel fedetik 500 foront- 
nyi költséggel. Gondnok i88ü-8p-ig Németh János. 83-ban -.zalai József. Sajnos, hogy ez időben az anyagyülekeeét és fiókgyül-k zete között az 
egyházi adózásra nézvést konfliktus fejlődött ki, miután az még eddig 
törvényesen szabályozva nem volt. A per az espereseégre, onnan a ’•Ikész minden egyeztetési kísérlete dacára is törvényszék elé került, s -1384-ben 
ítélettel ért végett, mely szerint Miske köteles az anyagyülekezet közös 
terheihez., amennyiben a közös jövedelmek nem futják, évenként 1/5 rész
szel járulni. Gondnok I884s>en Öselédi József, a Szakái János idejében 
készített adókulcsa a gércei gyülekezetnek elavult immár és igazságta
lanná vált, ellene sok volt a panasz, szükség volt egy új gyülekezeti 
adókulcsra, mely az adózást igazságosabb alapokra fektesse, mely a sze
mély ás birtok helyes beosztásán alapul. Az adókulcsot egy bizottság 
dolgozta ki állami adó alapon, a személyi járulék érint - ti«n hagyatván.
Az új adókulcs ellen azonban a káldi külbirtokosok fellebbezéssel éltek, 
alkalmazását iaisxsxxggSKKMkxiaiíéixxii túl szigorúnak találván, .z egyházmegye majd az esperességi gyűlésen, majd kiküldött bizottság által 
vizsgáltatta meg a Kulcsot, végre is azt helybenhagyta, de a kálóiakra 
nézvést enyhíteni határozta. A közvagyon emelésére és az uralkodó szegénység, szüStölködés enyhítésére a lelkész több áldozatkész egyház tag 
bevonásával gyülekezeti maktárt állíttatott fel, mely xxxKgy min 'egyre 
hatalmasabban emeli a gyülekezet jólétét és később igazi erőforrása lesz 
egy gyülekezeti vagyonosodás és virágzás elkövetkezésének. Ugyanezen év
ben, azaz 1886-ban a gyülekezet a tani tólaknál felemeli a gazdasági épületeket, pajtát és istélót 600 forint költséggel, mely kivetés szerint 
fed őztetik az egyház közpénatárából. Gondnok Benkő József l884-l387-ig»E közben az 1857. évben szerzett orgona is felmondja a szolgálatot, szükség azt javíttatni, azért a gyülekezet megbízza hallos Alajos orgo- 
namüvészt az orgonának kijavításával, e célra 140 forintot szavazván meg. 
Szakái Amália az elhunyt lelkész hajadon leánya pedig, aki ez idő sze
rint KisSomlyón nénjénél az egykori felügyelő leányánál Zsigmomd Apolló
niánál lakozott, oly szép hagyatékkal örökítette meg nnúx± nevét gyüle
kezetünk történetében, hogy hozzá 1asonló adomány az egész egyh'zm életben elő alig fordul, 1000 forintot hagyván tanitólak, illetve iskolaépí
tésére. Legyen áloott e nemeslelkü úrhölgy emléke közöttünk, hirdess® gyülekezetünk története századokig a dicsőnek emlékét. B végrendeleto a- 
doraány tette lehetővé, hogy a vagyoniba.; gyenge és a különféle elemi csa
pások által látogatott gyülekezet 1880-ban a régi tanitólakás : elyett, azt teljesen elrontván, újat, diszeset építhetett két szobával Konyhával, 
éléskamrával és folyosóval, mely építés Geschrei Lajos építőmester ter
vezet után plapsits István helybeli kőmivss által építtetett, fór-litván 
r,í * S^l.k.z.t 1500 forintot a gyalogom é» M . k . r L  munkákon kívül.



/az 1837-ben tartott százados ünnepi számlálás szerint /olt 100 éven keresztül a gyülekezetben három lelkész, négy segédlelkész, hat 
felügyelő, nyolc tanitó, 38 gondnok. Összesen született .̂00 év ia alatt 3666 személy, meghalt 3348, házasságkötés 674 pár, szaporodás 318 sze
mély volt. A%óta 1904-ig volt még két tanitó, 4 gondnok, összsen 10 
tanitó, 42 gondnok, a gyülekezet lilekszáma az utóbbi időben szépen emel- 
kenik xk k i amennyiben* a halálozási esetek száma különö §n a gyermekha
landóság fogy, erről tesz tanúságot a tankötelesek számának évr'l érre 
való szaporodása. Egyébként az 1900-ban megtartott országos népsz ' lá- 
lás eredménye./

Mivel pedig Járdossy Imre felügyelő úr állásáról l387^ben június hóban lemondott a gyülekezet helyette 1887-ben Takács Ferenc dukai föld- 
birtokos urat választotta meg felügyelődévé. Gondnok >arju Sámuel, ki 
az építkezési bonyolult ügyeket szorgalommal ás kitartással sikerre vezeti. Gondnokságáról 1889-ben lemondván, helyette Ritzinger fajos 
egyház tag választatott meg, kinek érdeme, hogy 1890-ben gyülekezeti le- 
véltár‘számára diszes szekrény készittetett, még nagyobb pedig, hogy az ggyház.i hivatalnokok borjárulekainak fedezésére ö-Göthén egy 1007 négy
szögölből álló szőllőbirt )k vétetett 501 forniton árverés útján és a 
templom diszes kő és léckerítéssel vétetétt kölrül, hirdetvén, hogy a 
gyűlekezet a szenthelyet valóban külsőképen is megbecsüli és igazi szent' 
helynek tekinti. S léckerítés IpO forintba került. Takács Rerenc felügyelő úr nemsoká folytatta hivatalát. Már 1891-ben megválik állásától, 
a a gyülekezet, hegy ez állás mégis üresedésben na legyen, Hrabovszky 
Mór sárvári lakos és telekkönyvi hivatalnokot tiszteli' meg bizalmával 
1892-ben, ki is a választást elfogadván, azóta mindezideig buzgón foly
tatja hivatalit egyházunk javára. Ugyanezen évben a hivek oltári kehely- 
re és ostyatartó tányérra 75 forintot adakoztak össze, mely összegen egy kehely szereztetett b© ezüst kupa és patinával, hogy a szentvacsora ki
szolgáltatása annál méltóságosabb legyen. A régi keiely a betegek és 
haldoklók kiszolgáltatására' rend éltetvén. Ritzinger után a gyülekezet 
Máthé Jánost választotta meg gonc noknak, ki is 4 évig ,/1893-97-ig/ vi
selte gondnokiad tisztét sok buz.gós ággal és odaad ássál. . gyülekezet 
most már áldozhatott temploma díszítésére, felszerelésére is. 1591-ben 
a temlőm belseje egészen kitisztogattátik, a padok alja téglával, a 
járda, az oltár eleje cement és mozaik téglákkal rakatván ki. Az oltár- festésre és falfestésre a gyülekezet női gyűjtöttek 100 forinton felüli 
összeget. Az egész belső renoválás 460 forintba került. Ugyanezen év má
jus havában ünnepelte a gyermeksereg templomi és ünnepi istentiszteletei tel és iskolai hazafias előadásokkal nemzetünk fennálásának 1000 éves 
ünnepét, mely ünnepet a- egész község június hóban részint a kath, majd 
azután a prot. templomban ünnepi istentisztelet és szentbeszéc!®k hall
gatásával és hálaimádsággal szentelte meg.

Jóllehet 1896 mújus 5-én múlt 100 év® temfiSomunk felszentelés! évfordulójának, de mivel a templom külső javításra szorult, ahhoz pedig a 
gyülekezet készületien volt, a 100 éves ünnepet csak 1897 június hó 29-é: 
tarthatta meg, a templom külsejét 65O forint erejéig kijavíttatván. Gond 
nők ez évben Szabó István, hagy volt az öröm a hivek között, kik a 100 
éves ünnepen az oltár alőtt a gyülekezet rövid történetét, s a jótékony 
s ildozatkész egyház tagok nevét emlegetni hallék. Talán íré. nagyobb, mikor ntü. Varga Gyula esperes a szószékre lépett és ünnepi beszégét meg 
tartá. Szent ihlet szállta a keblekbe, midőn a lelkész által ez alkalom
ra szerzett ünnepi éneket e'lzengé, mely úgy kezdődik: "Jó Istenünk édes
atyánk! Hozzád száll ma hálálnánk ózen áldott ünnepen!" Valóban csőd'la
tos dolgokat cselekedett velünk az Ur, midőn kisded népét megtartó és 
ennyire is raegerősité! Néki legyen dicsőség mindörökké!De a gyülekezet még minden feladatát korántsem oldotta meg. Hátra 
volt még «gy éltbe vágó kérdés megoldása, mely már évek óta nyugtalanította a lelkész és gyülekezet kebelét, ti. a másod tanitói állás szerve
zése s a. második iskola megépítése. Már 1878-ban kezdi a magas kormány 
sürgetni e második iskola szervezését, tekintettel az iskolás növ.m ékek 
raegszaporott számára. Sokféle miniszteri egyházhatósági leirat érkezett 
ez ügyben éveken keresztül ; gyülekezethez. Azonban a gyülekezet mindig 
elégtelennek érzé magát az amúgy is súlyos egyházi teher mellett még egy 
újabb iskoláterhet is vállaira venni. Az utóbbi időben azonban min- ko
nc ry abban sürgetteivén majd pl. községi állami iskolával fenyegettetvén, elhatároz-' a második tanitói állás megalkotásához évi gyűjtéssé, kiveté
sekkel hozzájárulni, hogy a cél végre elérhető legyen. A gondviselés 
azonban siet*été a sürgés kérdés megoldását. Az 18 állami kiegé
szítésben rendeli részesíteni a tanitói javadalmat, mely 400 forintot 
el nem éri. A törvény hatálya alatt a gyülekezet máris kiegészíts 58 fo
rint államsegéllyel Cseri Ferenc tanítójának fizetésit s az államtól kérelmezte annak első 5 éves korpótlékát is. Most is még 1897-ben az esperes es világi esperességi felügyelő jelenlétében megtartott gyüleks



zeti közgyűlés abban állappdott meg, hogy kész a gyülekezet a második ' 
iskolát és tani tólakást megépíteni s a tanítónak javadalmazásul 400 
forintot biztosítani, de a gyülekezet saját erejéből a tanitó javadalmazásához csak 100 forintot adhat, a többit az állankormánytól kéri ás 
várja. A minisztériumhoz benyújtott ij irányú kérelem nem maradt ered
mény nélkül. 1898 június hó 10-én megküldetett a 26268 sz, m.niszteri rendelet, mely szerint a kért 300 fornitnyi kiegészítés a másodtanitó 
javadalmazásához a magas kormány áIttál megadatni igértetik. Mily nagy 
lett erre a gyülekezet öröme. Az építkezés csak azért nem kezdethetett 
meg, mert e rendelet épp a legszorgosabb munkaidőben érkezett a gyüle
kezethez az aratás idején, de elhatározta az egyházközség, hogy az anya
got a következő télen meghordja, a terveket elkészítteti, s az építke
zést 1899 év tavaszán megkezdi. Az építkezés csakugyan megkezdetvén 
1899 szentember hó 1-én már be is fejeztetett. A régi tanterem ez épít
kezés folytán másodtanitó lakássá és gyülekezeti magtárrá alakíttatott, 
két tanterem a kor kívánalmai szerint építve az első tani tólakás végi
ben udvarra és kertre néz j ablakokkal felállttatott. Ooká hirdetni fogja ez áp"let derce buzgóságát és áldozátkézságét. Ez építkezésnél hasz
náltatott fel boldog emlékű Szakái Amália 1000 forintos hagyatéka is. 
Mindez készen alván most már szeptember hó 10-én az iskola felszenteltetett és pedig Varga Gyula vönöcki lelkész és esperes által egyházi 
beszéc és ima kíséretében, /textus: Iáivárz az én nép m, mely tadomány nélkül való./ Ezer szép Ünnepélyt megelőzőleg p 'lyázat utján megválasztatott augusztus 27-en a másodtanitó is, dústus uszkár nyitrai illető
ségű okleveles tanító szem ..JJében, ki a lévai állami tanítóképzőben 
nyerte képesítését. Beiktatása zeptenber hó 18-án ment véghez a nyil
vános istentisztelet alatt számos gyülekezeti tag jelsnlótében /Justus 
4 éven keresztül tanított az iskolában/. Megemlítendő még, ogy ,.z épít
kezést Geschrey -eajos sárvári építőmester úr végeztette és hogy az Ősz
en es költség e célra a fuvaros munkákon kívül 3500 forintra rúgott, mely 
a gyülekezeti közpénz bárból fedeztetett. Kivetés e célra non történt.■ | ,
máris egy újabb válalatba kapott, ti. a l elkész szánajárandóságúnak 
f e; szésáre szolgáló rétnek megvás rl -'s öa. Addig úgy... ,-i i 1 el kész ja
vadalmát képező szénajárandóságot a gondno or kivetés folytán szelték 
az egyes egyház tagoktól. Íz eljárást ■■.sgszuntetendö az egyh ‘.ztan '.cs el
határozta az úgynevezett öáska-fél* Götho aljai rétnek megvásárlását.A rét nyilvános árvexrésen június hó 5-én 14ol forint árban vétetett 
meg és a gyülekezet nevér* tiratott. Területe 1.0551 négyszögöl. ugya
nezen év folyamán lakúit a gércei evang. nőegylet is, .elyneic célja a 
templom díszítése és az Ínség enyhítése. Lásd n"egyleti alapszabályok 
l89i;\. E nőegylet mindjárt kezdetben nagy tevénykenységet fejtett ki a 
femplom dxiszités© körül, az oltárt térítőkkel ás többféle szükséges 
szent célra szolgáló eszközökkel látván el. Ugyanezk évben ajándékozott 
özv« hagy 3 eg3 urvaosorai borkannát elhunyt fia . .. 'sgy-
Tet pedig egy drbT őst yát aa-Tó d 6 b o , t, A következő évben ugyanő sak~cTzY'.

Páln'üE . [Töt ér' sillárt 15 gyertyára. Min
es egyéb adomáynok bejegyezve találtatnak az ugyanezen évien készített 
"Arany emlékkönyben, hová. az összes jóltevák és ajándékozók nevei aján
dékaik megnsvezsével bejegyeztetenek és emlékezetben tartatnak. Gon nők ezen igazén korszakalkotó esztendőben Tóth János. Ily módon segitstt® 
az Isten a gyülekezetét erőről erőre, nyereségről nyereségre, úgy hogy 
msot már nemcsak templomát, a külsőképpen is diszeset látogathatta sxi- 
szent Örömmel, hanem gyermekeit is taníttatható két tanitó vezetése 
alatt. Justus Oszkár a most választott tanitó 'tvette a kisebbek veze
tését. Vezetett három alsó osztályt. Csory |f*dig beosztatott a nagyobb 
növendékek melle, vezetvén a IV-VI. osztályokat. Gondnok 1900-ban Oza- 
lay János. 1901-1904. ismét Ritzinger Lajos, kitzinger Lajos gondnokságának második évében a bedőlt gyülekzeti kutat kellett fslszedetni 
és újra megrakatni ami Tóth József és •t'ető Jószef egyház tagok által 
megtörténvén, a kút újra használhatóvá vált. a költség ismét 120 forin
tot tett ki. Uyganő a lelkészlak hátulsó szobájába egy díszes kályhát 
is állíttatott 30 forint költséggel, mig az első szobák gyikót vas
kályhával látta el. Ugyancsak az 0 gondnoksága idején költözött cl 
Justus Oszkár másodtanitó úr Gércáről Saágra /íNyitra ax/xkx±y*±txx±£$ 
1903 jánxusLxxx-ítáK jan ,ár 18-án. helyette a gyülekezet pályázat utján 
Beyer Ede oki. tanitó urat hajáról egyhangúlag megválasztotta, ki is február hó 15-rén a gyülekezetbe bevezettetvén, kitartó bűzgósággal és 
szakavatottsággal működött itt szinte az alsó osztályokat vezetvén 
egész 1904 július hó végéig, szülőföldjére hajára költözött az ottani 
kántortanitói állás elfoglalására. A tanítói állás igy megüresedvén 
újra pályázat hirdettetett annak betöltheíése végett és ugyanazon év augusztus 28-án több jelölt közül a gyülekezet nagy többsége ÍJ agy Jenő 
tótkeresztúri másod tanítót választotta meg ez állásra, ki is hivatalát



szeptember hó 4-én foglalta el a szokásos beiktatással. Gondnok 1904-ben 
Varga József, ki buzgón teszi előkészületeit a lelkész vezetése mellett, 
hogy a szeptember hó 10-re kitűzött püspöki látogatás kellő ünnepélyesség
gel^ megtörténhessék, hogy a gyülekezet szeretett főpásztorát óllendőképper 
fogadhassa, hogy mindenek ékesen és jó rendben follyanak itt. Ehhez ké
rünk kegyelmet a mindenható istentől, ami Atyánktól s a mi Urunktól a 
Jézus krisztustól, ki a szentlélek által viszi előre az ő országa ügyét 
most és mindörökké ámen.Uogyzet. Mindazon jóltevőknek nevei, kik a gyülekezet céljaira bár- 
minémü adománnyal járultak, feljegyezve találtatnak a gyülekezeti Arany 
emlékkönyvben, amennyiben ti. nevüket az-egyházi jegyzőkön,7vfk és száma
dások, naplók, vagy más iratok megőrizték. Ez emlékkönyv lö99-től fogva 
a mai napig és visszamenőleg az egyház alakulási idegéig beszél. 1899-től 
az adatok pontosak, attól visszamenőleg, különösen míg jegyzőkönyvek nem 
voltak, hézagosak, de mégis meglátszik azokból az a buzgóaág és áldozat
kézség, mely a gyülekezet tagjait úgy a multben, mint a jelenben lelke
síti. Áldás emlékükre.

/ A gyülekezet történetének eddig közölt részét Jzabó Sámuel lel
kész az 1904. szept. 10-án tartott püspöki egyházlátogatás alkalmára irta. Ugyancsak Ő gyülekezet történetét az 1922-ben tartott egyházláto
gatás alkilaára az alábbiakkal egészítette ki./1904 szeptember 10-én tartaott meg Guyráta püspök egyházlátogatása 
nagy ünnepség keretében, amidőn a püspök úr ő méltósága igen szép beszé
det mondott az oltár előtt, a lelkész pedig a szószéken épitette a hall
gatókat. Az utána megtartott közgyűlésen elismeréssel találkozott a gyü
lekezet vezetősége, az egyháznak története pedig újra felolvastatott a 
hívek előtt épülésére sokaknak. Gyurátz püspök már délután elutazott 
Káldra, áldását hagyván a hiveknek és egy igen szép emlékét kedves egy
házlátogatásának. 1905-ben megalakult az ifjúsági egyesület is. melynek 
vezetés® a másodtanitó urra bizatott. Ugyanez Ívben teszi miskei Szalay 
Mihály 50 kor. alapítványát szegény gyermekek tandijának fedezésére, mi
helyt az alapítvány 100 koronára növekedik. Nagy Jenő tanitó domonkosfá
ra választatván meg, helyette nagy küzdelmek között Pető Sándor válasz
tatott.

Az oltárkép alap is szép gyarapodásnak örvendett- ez ideig és elhatároztatott egy új Oltárkép beszerzése, mely 1906 júniusában Sinkó Pál 
műegyetemi tanár által készíttetett ás állit1at011 fel temp1omunkban, 

~~§Trégi oltárkép Miske ' leány gyülekezet iskolájának áj ánáék'oz tatván. oltárkép 200 forintba került. 19U7-"Eien~a filoxéra által tönkretett gyüle
kezeti szőlők felújítását határozza el a gyülekezet, meLV darabonként 
lenne foganatba veendő. 1909-ben már a harmadik iskola féllálitása sür- gettetik, mi alól csak úgy tud a gyülekezet menekülni, hogy Miskén állit- 
tatt fel új iskolát államsegéllyel, s igy a tankötelesek számát helyben 
aegkevesbité. 1909-ben az Urnák lelke ismét nagyobb áldozatra lelkesít egy egyház tagot, Remete Mihályt, ki 1000 forintot tesz le a gyülekezeti 
pénztárba egy beszerzendő harmadik harangra, s megbízza a lelkész, hogy 
az adomány értelmében szerezzen összeköttetést valamely harangöntővel, 
vizsgáltassa meg a meglevő harangokat, ha a toronyban lehet-egy még egy 
harangot elhelyezni. Elnöklő lelkész az 1910-évi január 16-án tartott közgyűlésen jelentést tesz eljárásáról a gyülekezet színe előtt és kéri 
a jelenlévő Seltenhofer féle gyár szakért"jenek meghallgatását, ki is a 
gyűlésen a következő kijelentéseket teszi. A toronyban még egy darab ha
rang 400 kg-os. fér el és szükságelmtetik as. hanggal és kész a S'-’lten- 
hofer cég a harangot rövid időn belül elkészíteni kg-ént 3*70 fillérért, 
a fa haranglábak helyett vas szerkezetű állványok lesznek szükségesek, 
ami 720 koronába fog kerülni, a felszerelésre a cég 50 koronát kér, az 
összes ár tehát 25Ő3 koronát tenne ki, melyből azonban készpénz fizetés 
mellet 2/ pénz tárengedményt helyez kilátásba. A harang hangjáért ás jóságáért 10 évi jótállás rá Llaitátik. A szerződés megköttetett, úgy hogy 
a harangra rávésessék: Isten dicsőségére, A gércei gyülekezetnek saját 
költségén készíttetette Üeaete Mihály-. A harang már a f. év. április ha
vában virágvasárnapján az esperes úr által felszenteltetett és a torony
ban a hívek nagy örömére elhegyeztetett. Gondnok Varjú János. Ugyan ez 
és július 10-én tartott közgyűlés megállapítja a harangok használatának 
módozatait is. 1911 évken Péthő Sándor tanító úr Komáromba hivatik meg ás itteni állásáról lemond. Helyette Taska János tanitó választatott ja
nuár hő 14-án. Az új énekeskönyv is ez évben virágvasárnapján hozatott 
be gyülekezetünkbe a hívek teljes megelégedésére. 1912 évi augusztus hó 
22-án esperességi egyházlátogatás ejtetett meg ntü. Varga Gyula esperes 
úr által, amidőn a jegyzőkönyvbe több üdvös rendszabályok ajánltattak 
a gyülekezet, illetve a lelkész úr figyelmébe. A templom körüli léckerítés Összeomlott és már több közgyűlés gs foglalkozott a renoválás mi
kéntjével, de megállapodni g a vas és léckerítésre nézve mindezidáig 
nem tudott, most azonban a dolog már megérett a kivitelre. Az 19I3^|^7



bebruár 13-án tartott gyűlés úgy határoz, hogy a keritést ás a kaput e-
zuttal üzabó Miklós helybeli mülakatossal készítteti el, s felhatalmazza 
az egyház tanácsot, hogy a kxxmixaiixtxxxxxx bemutatott terv ás költségvetés alapján kössön ozabó Mikolóssal szerződést, hogy a keritás lehetősleg 
a húsvéti ünnepekre elkéslithető legyen. A keritás ugyancsak ez év folya
mán elkészült és Szabó Mülakatos ügyességét sok időig fogj dicsérni. A mindig fokozódó drágaság szükségessé tette az egyházi adókivetés feleme
lését is, valamint a napszámraunkák dijainak emelését, igy 1913-ban már a 
földadó rendszerről átment a gyülekezet az állami adó rendszerére és évi 
kivetését ez alapon készítette, valamint a favágási nap az áramunk ókat is 
70 fillérről 1.40 fillérre emelte, s e mellett is csak a takarikraaktár 
óvja meg a gyülekezetét az anyagi visszaeséstől, az 1913* esztendő sajnos meghasonlást hozott a II. tanitó és a gyülekezet tagjai közé, mely 
meghasonlást egyesek tervszerűken is füttötték. A meghasonlás oka Parkas tanitó lakáskárpótlás igénye volt, mely neki a min. újabb rendelkezés értelmében megjár, A gyülekezet a kárpótlást nem akarta utalványozni. A má
sodik tanitó fellebbeaéssel élt a megtagadó konventi határozat ellen. Ugyanakkor a gyülskazet többféle lényegtelen vádpontot jelent be az espe
res! hivatalnál a tanitó ellen. A kinos ügy egyesség utján végre is el
simít tatott . A vádpontok pedig a közben kitört háború miatt megvizsgálat- 
lanok maradtak, a tanító 1915 júmius 20-án ezre:éhez bevonult. A háború 
újabb és újabb terheket rótt a gyülekezet itthon levő tagjaira is. A 
gondnokok, egyházfink újra és újra változnak. Az egyházi terheket is emelni kell évről-évre. Azonkívül a kormány felhívja a gyülekezeteket, hogy 
harangjairól önként ajánljon fal hadi célokta hazafias szempontból. A 
gyülekezet úgy Gércén, mint kükén közgyülésileg egyhangúlag ajánlja fel 
harangját, később azonban ez önkéntes felajánlás tekintet nélkül maradt 
és a hadügyi kormány az összes hamagok súlyának kétharmad részét kívánja beszolgál atni. A gyülekezet ebbe is belenyugszik, csak az ajándék 
Remeth® harangnak meghagyását kérelmezi. Az 191o. év aug. havában a to
ronyból a harangok /2 drb./ leszerel tetett és elvitetett. Súlyuk összesen 
291 kg.-ot tett ki és értük a pozsonyi hadtestparancsnokság 1164 koronát 
fizetett ki, mely harangálap gyanánt takarékpénztárilag kezeltetik. Vá
sáros áske harangtéritnény cinen 348 koronát kapott, mely szinte a kiránt 
célra tőkésít tetett. Vajha vége lenne iramát a nagy világ’ -borúnak, hogy 
a gyülekezetnek neX kellene megválni utolsó harangjától is, de erre alig leszar kilátás, mert Íme már kiadatott a rendelet minden haran leszerelésére és elvrvésére.

Az egyház történetében és a gyülekezet beléletébsn is nevezetes év
forduló az 1917 évi október 3l-« mint a reformáció 400 éves jubileumának 
megünneplése, Ez az ünnepély a püspöki hivatal utasítása szerint kellő
leg előkészítve a háború zajában is felemelőleg hatott a szivekre. Megelőz ílsg négy vasárnapon keresztül ünnepre hivó és előkészítő istentiszte
letek tartattak a megfelelő szentirásbeli igék alapján tartott egyházi be
szédek és imák által, '“agán az emlékünnepen, mely ezúttal hétköznapra esett, zsúfolt templomban tartaott meg a hálaadó istentisztelet a nagy 
jelentőségű esemény méltatása mellett. Istentisztelet után ünnepi közgyü- 
laá, melyen Rrabobszky felügyelő tartott ünnepi beszédet. A közgyűlés 
jegyz"könyvében örökítette mag e nagy nap jelentőségét s elhatározta egy 
jubileumi alap létesítését a protestáns öntudat és művelődés ist'pohosára a gyülekezet körében, maga is k 200 koronával járult hozzá az alap 
gyarapításához. .Délután iskolai ünnepély ás vallásos előadások szint* 
a t mplöaban. Gondnok ez időben Görög Pál, lemondása után Zámbó károly. Ugyanez időben alakult meg a kar. ev. nyomdarészvénytársaság, melynek 
gyülekezetünkben is számos részvényese akadt, sőt a gyülekezet maga is és 
nőegylete is jegyzett részvényeket. A háború még egyre dúlt, úgyannyira, 
hogy 1913 tavaszán immár az orgona is leszereltetett, a féméipok kivé
tetlek az orgonából, s az orgona ékességétől, s teljességétől fosztatott meg. Az árts járó Összeg azonban a bekövetkezett válság és forradalom miatt sohasem térült meg.

A háború után kitöirt októberi forradalom nem volt hasznára az egyházi életnek, azX csak rontott és destruktív hatást gyakorolt egyházi éle
tünkben. A népeket elidegenítette az egyháztól, a rend bizonyos tekintet
ben meglazulni kezdett. Mégjobban eszközölte ezt a második forradalom, az 1918 március hó 6-án kitört kommunizmus, mely egyházunkat létalapjában 
támadta meg, elakarván venni iskoláinkat, egyházi alapítványainkat, sőt 
még az ingatlanokat is. A likvidáció megtörtént, a lelkészeket végkielé
gítéssel akarták sorsukra hagyni. Kiveink ez idő alatt is bizonyságot tet
tek hithüségükről és áldozatkészségükről. A nehéz időben fennáártották az egyházat, az egyházi tisztviselők számára is 10CQ koronánál több Összeget gyűjtöttek.

A kommunizmus 1919 augusztus havában megbukott. Első áldozat lett 
gyülekezetünk körében karkas János tanitó, ki mivel ez idő alatt egyház- 
ellenes magatartást tanúsított, s a kummunista uralomban tevékeny >-észt-



rett, megsejtve a bukást, jó előre Budapestre helyeztette át magát. U- tddja 1919 szeptemberben Patyi Sándor tanitó lett, kit a gyülekezet öia-.
lomsokkról hivott el iskolájához. Ugyanez évben betegeskedő öreg tanító
ja Cseri Ferenc egyéni szbadságot kapott az egyházi felsőbbségtől, he
lyette eleinte Ihiringer Gusztán, majd Cseri Gyula beosztott áll. taní
tók végezték a tanitás munkáját. Az 1920. ér március havában a gyülekezetnek újra áldozatot kell® hoznia temploma céljára, amennyiben orgo
nája teljesen felmondta a szolgálatot, kijavittatása 5400 koron'ba ke
rült, mely célra új orgonára gyűjtött alapját kellett megcsonkítania, 
mivel az orgona javitása gyors intézkedést kivánt. A javító orgonamü- 
vész íáemenesi Sándor szombathelyi lakos volt. Ugyanezen év április ha
vában alakult meg az egyházközségben a luther-szövetség is 85 fsgg&íxx 
taggal április 25-én Molitórisz János ostffyasszfai lelkész úr közben
járásával tartott vallásos ünnepség keretében. Még ugyan ez év október hónapjában Gsoknyai József gondnok az egyházi épületek zsúppal fedett 
részeit újabb zsúppal fedette be, a következő 1921*-±xx évben pedig a 
többi épületeket is, melyek az egész háború alatt elhagyatva voltak újra kijavíttatta, mintegy 40000 korona költséggel. így köszöntött ránk 
az 1922. év, melynek folyamán kilátásba helyeztetett főtisztelendő és 
méltóságos Kapi Béla püspökünk látogatása, melynek idejéül június hó 9* 
délelőtt tűzetett ki, mely napon szeretett főpásztorát tis telettel vár
ja az Mgii eész gyülekezet,

A V Á R OSMISKEI ÉV; LEÁNYEGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE.
Mikor alakult a vásároemiskei ev. gyülekezet, nem tudható. Annyi 

bizonyos, hogy a refo ! ló éli un, mikor Kemenesalján a töb
bi gyülekezet is alakult. Az egyháztörténeti emlékekben e gyülekezetről is van szó, sőt a gyülekezet fennálott lelkésszel és tanítóval ellátva 
még 1700-ban is. 1734-ben azonban e gyülekezet is megszűnt létezni. Utolsó lelkésze kénytelen volt KxkaxátálxxxxKXXExaknak a házától az erős-ak
nák engedve megválni és Nagyszőllosbe saját házában vonulni. Ettől fog
va nera tudunk a gyülekezetről semmit egész addig, mig a géreei evangé
likusokat mozogni nem kezdtek, kikhez csatlakozva a géreei ev. egyház épí
tésében résztvettek, úgyde iskoláztatás tekintetében a közelebb levő al
sómesterihez voltak immár esatlakdzva, s a tanitó fizetéséhez járulni lekötelezték magukat. 110st, hogy Gérőéhez csatlakoztak szerették volna mesteritől iskoláz tatát. tekintetében is elszakadni, ami hosszadalmas
perre vezetett. Végre is az anyagyi lek ez ut megváltotta le.-'nyú.t-JS___forinton. Most már egészen Gércéhez voltál: csatolva', gy rmekeik is az 
anyagyülekezetben nyertek oktatást. A gyülekezet csak lassan fejlődött, 
anyagi ereje is csekély volt. A tagosztálykor nyertek ugyan egy kis szán
tóföldet. Nyerhettek volna többet is, mert herceg Batthyányi felajánlott 
nekik iskolacélra néhány hold földet, de ők inkább a nekik felkínált 
pénzhez nyúltak, igy támadt a herceg Batthyányi alpitvány 250 forint, melynek kamatait azonban eleinte mindig elköltötték. 1883-ban a már meg
lévő s az utcán felálitott harngláb helyett tornyot emelnek, melyet 
Szabó Sámuel lelkész avat fel. Fundamentumába ládába emlékiratot falaz- 
tat be. 19 a kisharang mellé egy nagyobb harangot szerez, mely kis- 
harangját azonban a háború alatt IJlb-ban lezserelik és elviszik, -rts 

kor. összeget fizettek ki, mely haraggalap elmén tőkésitt®lett. 
1911-ben megszállja a gyülekezetét az isten lelke főképp akkor, rü kor 
Gércén harmadik iskola fellálitása sürget tetett. Ok kijelentik, I ogy maguk ál .itanak inkább iskolát miután az államsegély a tanitó javára 
biztosíttatott 1911-ben főképp az akkori gondnok Maráezi István és a 
fiatalabb egyháztagok, felbuzdulására megépítik az iskolát és a tani tőla
kot és meghívják SUraíghy Istvánt tanítónak, ki még azon év szeptemberé
ben hivatalába iktatva megkezdi működését. Majd kitört a világháború és 
a miskei tankötelesek tanitó nélkül maradva a helybeli kath. iskolában ynernek elhelyezést, a vallásosktatást pedig Gércén a lelkész látja el. 
1917 október 31-én megünnepli a reformáció 400 éves jubileumát, valláú 
soselős ásókkal és istentisztelettel. Az akkor tartott diszközgyülés el- 
hatá ,‘ozza a jubileumi alap megt.-:? értését, mely azonban csak lassan gya- 
•fTöMtul. 1910-ben nőegylete is alakul, melynek tőkéje Svi ul#
'tIZO-Á&n sajnos per támad tanítója és a . (kezet között, mely három 

tül ’d nozzo a gyülekezz



a gércei ág. hitr. ev. gyülekezet 1897. június hó 29-én tartottszázados emlékünnepén.
Irta: Szabó Sámuel lelkész.

Jó Istenünk, édes atyánk! Azóta is száz év után
Hozzád száll ma hálaimánk !• á^lsz mindég bion ormán,
Ezen áldott Ünnepen! Etikád világosit ott.
Üti gyermekid kis csapatja, . Baj, vesződség, Ínség közöttNeved buzgón magasztalja, Kegyelmed el nem költözött,
Kérünk, légy köztünk jelen... ne szebb napra juttatott.
Jó vagy, hü s nagy, Igéd mindég
Szent kegyelmed, segedelmed Idegvigasztál, felmagasztal,
Kánk áradott... Ha rád nézünk...
Midőn a napra juttatott. Te vagy nekünk reménységünk!

Apáink itt száz év előtt Kérünk is téged jő atyánk,
Benned bíztak minden előtt! . Kegyelmeddel térj be hozzánk, 
Benned hitnek ereje... Áldd meg e szent templomot,
üzent igédnek szép világát Hadd legyen itt igéd lángja
Szivünkbe be te plóntálád, Az igaznak mennyországa,
Hogy lenne győzedelme. Mig majd üdvözülünk ott...
Hála száll ma Engedd, neved
Nagy nevedre, énekelve Bicsértessék, tiszt éltessék
'iéged kérünk... Mindenektől,0 szenteld meg ünneplésünk! Kik szolgálnak neked szentül.

Nagy a Jézusnak ereje, ua majd napok, évek után
Nem feir az ellenség vele, Megfáradunk éltünk után
Győzhetetlen nagy király... b roncsolt testünk sírba rogy,
Megsegíti az Ő népét, üzent igédnek szép világa
Mely neki itt házat ópit, Derítsen fényt a homályraMely buzgón hozzá kiált! ü ne csüggedjünk valahogy,
üzóljuk, valljuk, Hisz majd bút, bájt
Te s&gitéd, védelmezed... Elfelejtve, eltemetveApáinkat Hozzád térünk,
Megtartani vallásunkat. Ki győzelmet aasz minékünk!
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