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A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 1907. évi julius 
hó 17. és 18-án Czelldömölkön tartott közgyűlése jegy
zőkönyvének 189. pontjában ez foglaltatik:

Weöreös István utalással arra, hogy a netnesdömölki 
ág. h. ev. egyházközség régi temploma alatt ásott sírbolt
ban két nagy emberünknek: Ostffy Mihály, az első dunán
túli ev. egyházkerületi felügyelőnek, ugyszinte Vidos Miklós, 
az első kemenesaljai egyházmegyei felügyelőnek porai rég 
idők óta nyugosznak, az újabb templom építése alkalmá
val azonban mindkét sírbolt betömetett: mi okból indítvá
nyozza, hogy e sírhelyek a czelldömölki ev. templomnak 
falába illesztendő márvány emléktáblákkal jelöltessenek meg.

Az egyházkerületi közgyűlés hozzájárulván 
Weöreös István ur indítványához, az ősök emléke 
iránt érzett kegyeletes megemlékezésre meleg sze
retettel felhívja az érdemes netnesdömölki ev. 
egyházközség nagybecsű figyelmét, abban a re
ményben, hogy nemsokára díszes uj temploma 
falán márványba vésve arany betűkkel ott ragyog e 
két nagy ember neve: Ostffy Mihályé és Vidos 
Miklósé, követendő példa gyanánt a nehéz meg
próbáltatások idejéből, nagy ősök, buzgó apák 
korából még a legkésőbb korbeli utódoknak is. 

Ezen végzés alapján a nemesdömölki egyházközség és 
a kemenesaljai esperesség, valamint az egyházkerület egye
sülten, a nemesdömölki templom falába, olt ahol a sírbol
tok állottak, a következő felirattal ellátott díszes emléktáb
lát helyezett el:
„Boldog az, kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy la
kozzék a Te tornácidban“. Zsolt. 65. 5. Ezen templom alatt nyug
szik a Dunántúli ág. h. ev. egyházkerület első felügyelője: az 
Osli nemzetségbeli Ostffy asszony falvai Ostffy Mihály {1680— 1751) 
és a kemenesaljai ág. h. ev. egyházmegye első felügyelője: Kottái 
Vidos Miklós (1685— 1757), a vallásszabadság áldozatkész baj
nokai és az 1681-iki országgyűlésen engedélyezett nemesdömölki 
templom létesítésének buzgó részesei. Hálás utódok emlékezetében 

áldva pihenjenek e szent falak között.
(A feliratot dr. Ostffy Lajos ur szerkesztette.)
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I.

Orgonát felavató beszéd.

Kegyelem néktek Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisz
tustól, a mi Megváltónktól

Alapige: Efem 5. 19.

A kegyes lélek Istenhez emelkedik kéréssel és könyör
géssel s mond ajaka hálaadó imát. Méltán tartjuk az Isten 
legdrágább égi adományának a beszélő képességei; — 
hiszen gondolatainkat, érzelmeinket ezzel fejezhetjük ki a 
legjobban — úgy érezzük, ezen képesség emeli ki az 
embert az állati sorból, emeli minden teremtmény fölé.

De vájjon csak szóval fejezheti-e ki az ember érzel
meit — gondolatait? Vájjon nem hat-e reánk az ének, a 
zene? Nem fejezhető-e ki az érzelem, a gondolat a dal- 
dan, a zenében! Más az örömnek, más a bánatnak hangja. 
Oh! A bánatos szívből más hangok fakadnak, mint a vi
dám szívből. A keserű szívnek szomorú éneke nem hat-e 
szivünkre, nem csal-e könnyeket szemeinkbe ? A költő 
szavai szerint a »bú mesterkezének verésétől a legszebb 
ének, legszebb dal fakad!«

A kis madár nem tudja-e kifejezni dalával örömét, 
bánatát egyaránt? Ne tudnók-e mi emberek kifejezni 
érzelmeinket dalban, zenében! Tagadhatatlan, az éneknek, 
a zenének nagy hatása van az emberi lélekre. A szép 
hangban, az összhangzatos, kellemes zenében, a szívből 
fakadt éneklésben van valami elbűvölő, megindító erő.

Szent könyvünk tanúsága szerint az ember hálaadó 
és könyörgő imáját számtalanszor énekelve mondta Pál 
apostol buzdítása is erre vonatkozik »teljesedjetek be, szent 
lélekkel beszélgetvén egymásközölt zsoltárokban és dicsé-
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retekben és lelki énekekben énekelvén dicséretet mond
ván: szivetekben az Urnák!« Jézus szenvedései történeté
ben olvassuk, hogy a végvacsora élvezése után Jézus az 
olajfák hegyére ment imádkozni, tanítványai dicséretet 
énekeltek. Oh! az ének, az ima felemeli a lelket Istenhez.

De már a szent hajdankorban nemcsak egyszerűen 
énekeltek, hanem különféle zeneeszközökkel is szokták 
énekeiket kisérni az emberek! A zsoltárok fejezeteinél sok 
ily zenenemről vagy zeneeszközröl olvashatunk. Dávid ki
rály, hogy a templomi istentiszteletet vonzóbbá, Isten fen
ségéhez méltóbbá, emelőbbé tegye, ének és zenekarokat 
szervezett a jeruzsálemi templomban. A 150-ik zsoltár 
egyenesen felhív: dicsérjétek Istent az ő szent helyén, di
csérjétek őt kürt zengésével, dicsérjétek őt hárfán és 
citerán, dicsérjétek fuvolával. Ha meghat és felemel a szép 
ének és ima, kétszeresen felemel az azt kisérő fenséges 
zene, az orgona hangja. S vájjon ki tudná megmondani 
azt az időt, mikor az a fenséges zenei hang elsőben 
megszólalt Isten szent házában. Mikor az Istenhez vágyó 
léleknek tolmácsa kint — a szívből fakadt éneket, imát 
kisérő zene Isten dicsőítésére megszólalt — a templo
mokban?

Ki tudná megszámlálni : hány lélekbe öntött e zenei 
öczhangzat azóta buzgóságot — vallásos lelkesedést. Hányat 
emelt fel a bánat tengeréből, hány szívnek fájdalmait sír
ták el az orgona panaszos hangjai? »MHyekre rábízta a 
bánatba merült szív érzelmeit, hogy vigyék fel ahhoz, ki 
előtt kedvesek a törődött, a zokogó szívből fakadó imának 
hangjai !« Ki tudná megmondani : hány lélek talált vigasz
talást, midőn bánattól égő szivét ennek lágy hangjai mint 
enyhet adó szellő fuvalma érintették. Bizonyára ez az egyet
len hangszer, amely a templomban az Isten fenségének s 
az emberi szív vallásos érzelmeinek legjobban megfelel.

De ugylátszik, hogy az ének néha-néha csak az ajkak 
éneke volt és nem szívből származott és a zeneszer nem-
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egyszer csak a fülekbe hatott, de nem a szivekbe, azért 
Pál apostol azt kívánja : teljesedjetek be szenlélekkel — 
dicséretet énekelvén szivetekben az Urnák !«

Ti Testvéreim, nemesdömülki hívek, uj orgonát sze
reztetek; hallottuk annak összhangzatos gyönyörű hangját 
— hanem az apostoli igék alapján egy hiányt találok abban, 
egy hiányt, mely megvan minden zeneeszközben, megvan 
minden orgonában. Bensejéből jönnek ugyan a hangok — 
de nem szívből — zengi ugyan az ének dallamát, de nem 
érzi, amit zeng. Ha ti Testvéreim, egyedül ennek hang
jaira bízzátok magatokat, akkor ti soha nem emelkedhettek 
fel kéréssel és könyörgéssel Istenhez A zeneszereknek ezen 
hiányát felismerte Pál apostol is, midőn azt kívánja »tel
jesedjetek be szentlélek kel« úgy énekeljetek dicséretet szi
vetekben az Urnák; mert ha embereknek, angyaloknak 
nyelvén szólok is és szeretet nincsen én bennem, olyanná 
lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom ! Azaz 
mit ér a szép öszhangzatos zene, ha nincs szív amelyet 
meghasson — ha bizonyos esetekben nem olyan vagyok, 
mint kellene lennem. Ha van ékes szólásom, ha úgy tud
nék szólam mint angyal — zengő érc élettelen, nem érző 
hangszerhez vagyok hasonló — s ez akkor áll elő, — ha 
szeretet nincsen én bennem! Szeretötet kíván az apostol, 
szeretetet Isten törvénye -- teljesedjetek be szentléiekkel 
és szeretet leikével —- erre vezesse sziveteket az orgona.

Legyen szeretet Isten és emberek iránt, égjen ielketek 
az evangéliumi buzgóságtól, ékesítsétek ielketeket tiszta 
élettel, akkor ha éneklitek: »Dicsőség menyben Istennek, 
ég és föld őt áldja!« (1. É.) akkor Ielketek az orgona 
hangjai kíséretében szentebb, n.egtisztultabb érzelmek kö
zött emelkedik Istenhez. Ha el van telve szivetek a hála 
érzetétől, érzitek hálával tartoztok Istennek, de ajkatok 
mégis néma marad, mert érzelmeiteket kifejező szavak nem 
jönnek ajkatokra, vagy buzgóságra indulni nem tudtok, 
jöjjetek ide e szent házba, az orgona fenséges hangjaira
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megmozdul a nyelv, kifejezi szivetek érzelmeit, hogy zen
gitek: »Te néked Uram hálát adok, hozzám való jóvoltodért!« 
(56 E.) Ha a múlandóság érzete nehezedik lelketekre 
»Hová fut oly gyorsan életem ? Drága időm hova siet* 
(454 É) akkor az orgona hangjai felemelik és azon elha
tározásra ragadják telketeket: »Ember légy bölcs, szenteld 
életedet magad és mások javára . . . Hogy elfogyván esz- 
tendeid, Éljenek üdvös tetteid!« (454. É.) Ha magatokba 
szálltok, — a bűn terhe nyom, vigasztalásért jöjjetek ide; 
szivetek bocsánatot szomjuhoz, itt a fenséges zenének szár
nyain emelkedik telketek Istenhez, szólván: »Én Istenem, 
én Istenem, Bűnöm szerint ne bánj velem, Te nálad van 
a kegyelem !« (347. É.) Ha pedig bánat sújt, ha gyász 
borit, ha leikeitek künn az életben sehol vigaszt nem talál
nak: jöjjetek ide, nyissátok meg sziveiteket a mennyei han
goknak, melyek mint balzsam enyhítik sebeiteket, úgy tet
szik, mintha a mennyei Atyának irgalmas kezei kötözget- 
nék szivetek sebét: »Ha sírnál hull a könny árja, Felmu
tat a szebb hazára, Földön ő ad békességet, És az égben 
dicsőséget. (121. É)

Az orgonában tehát nincs érzés, nincsen szeretet, 
bennetek kell annak lenni Az orgona helyettetek nem éne
kel, nektek kell szivetek érzelmeit Istenhez emelnetek. Az 
orgona hangjai csak buzdítanak, segítségetekre lesznek. De 
többet mondok, ha bölcsességteket angyalok nyelvén be
szélnétek is, ha e hangszer angyalok hangjain kísérné böl- 
cselkedő beszédeiteket, éneketeket, imátokat, ha Isten és 
emberi szeretet nincs bennetek, semmit az ének, ima nem 
használ. Lakozzék szivetekben szeretet Isten és emberek 
iránt. Igyekezzetek lenni választott nemzetség, királyi pap
ság, szent nép, megtartásra való nép, hogy hirdessétek 
hatalmas dolgait annak, ki titeket a sötétségből az ő cso
dálatos világosságára hívott — akkor e hajlék mennyka
puja, énekléstek angyalok éneke, orgonátok hangjai Isten 
közelébe segítők lesznek.
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A lelkibuzgóság emelésére énekeitek, imáitok kiséré
sére, érzelmeitek bensőbb kifejezésére emeltétek ezen uj 
orgonát nemesdörnölki hívek! E hitben és tudatban adom 
át az egyháztól vett megbízás folytán az orgonát rendel
tetésének, hogy kísérje telketek buzgóságát a most és jö
vendő nemzedékek szívből fakadt éneklését, emelje érzel
meiteket, sziveteket fenséges hangjával a szeretet Atyjához 
Istenéhez, kitől legyen ez megáldva, legyen megszentelve 
az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

Varga Gyula, esperes.
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II.

Emléktáblát felavató beszéd.

Néhai Ostffy Mihály első egyházkerületi felügyelő és néhai Vidos 

Miklós első kemen'esaljai egyházmegyei felügyelő emlékünnepén.

Gzelidömölk, 1911, október 29.

Sz. H. Ünneplésre jöttünk össze e szent helyen. Itt 
kettős feladat várt: egy a hívek áldozatkészségéből a tem
plom vonzó erejének emelésére állított uj orgonát avattunk 
fel, hogy ébressze megható hangjával az áhítat érzelmét, 
legyen kísérője a botdogok ajakán fakadó hála zsolozsmá
nak, kísérje a fájdalomtól szakgatott kebelnek sóhaját s 
gyámoliisa útjában a kesergő lelket, midőn a világ előtt 
titkolt panaszával szomjuhozik az élő Istenhez. Miután az 
uj orgonát rendeltetésének átadtuk, most tekintetünket a 
templom falán egy márványlap köti le, rajta két név, me
lyek egy letűnt, egyházunkra nézve szomorú korszakot 
idéznek fel a múltból lelkiszemeink elé. Azon kort, midőn 
a türelmetlenséggel szövetkezeit hatalom minden erővel a 
nemzeti és vallási szabadság letörésére s a prot. egyházak 
kiirtására tört. Első Lipót király uralkodása alatt erőszak
kal elszedte iskoláinkat, templomainkat, — úgy, hogy 
számos vármegyében — ezek között Vasvármegyében is 
nem maradt egyetlen evang. templom sem. Hogy a pásztor 
nélkül maradt nyájat könnyebben szélszórhassák : a lelké
szeket törvényes Ítélet nélkül elfogatták, bilincsbe verve 
barbár módon elkinozva törekedtek hittagadásra kényszerí
teni. A hitben sziláid, vértanuságra kész lelkiatyákat a 
komáromi, kapuvári, sárvári börtönökből csapatban haj
tották idegen földre, el a tengerhez, hol mint eladott gá
lyarabok halálra fáradtan vonták a nehéz evezőt, mig onnét
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a hollandi tengernagy Rujter M. ki nem szabadította Őket. 
Itthon, ahol nem hangzott biztató szózat, nem volt védő 
kar, sok helyen beteljesült az írás szava: »megveretett a 
pásztor és elszéledtek a nyájnak juhai.«

E zordon időben tűnik fel, — mint csillag a sötét 
felhők között — eltiport egyházunk védelmében az Ostffy 
név. Ostffy Mihály ősrégi család sarja volt Kemenesalján, 
a protestánsok egyik oltalmazó paizsa. Ez buzdította a csüg- 
gedőket, ameddig nemesi joga terjedt — addig menhelyet 
találtak az evang. hívek. Ostffyasszonyfai várának kapuja 
nyitva állott a vallásukért üldözöttek előtt. Midőn egy oda
menekült lelkészt — Fekete Istvánt — védelmébefogadott: 
reá zudult a boszu üldözés vihara. De 5 minden fenye
getés, támadással szemben rendíthetetlen maradt, mint a 
viharedzett tölgyfa, melyet a villám hasogat át, szélvész 
kicsavarhat, de meghajlítani hatalom nem képes. Kész volt 
feláldozni békességét, birtokát, kockára tenni életét, de a 
hadsereg által megostromolt, szétdult várlakának romjai 
felett is törhetetlen volt hűsége az igazsághoz, ragaszko
dása mindenfelől vésztől ostromolt egyházához. Önfeláldo
zásra készsége még a vereségben, a bús gyász napjain is 
fentartá a nép szivében az igaz ügy győzelmének reményét. 
E hőslelkü hitvédőnek fia volt Ostffy Mihály, a dunántúli 
ev. egyházkerület első felügyelője. Atyjának hírnevével együtt 
vette át a hon és szabadság szeretetét; örökségül maradt 
reá a bécsi és linczi békekötések, országos törvények által 
biztosított jogaitól megfosztott egyházának védelmezése. Ő 
hű maradt a nemes családi tradícióhoz, egész életét a ne
héz, de magasztos feladatra: egyháza sebeinek orvoslására, 
súlyos terheinek enyhítésére, az egyházkerület viszonyainak 
rendezésére szentelé. Ha buzgóségából enged, hitében inga
dozik: politikai téren magas állásokhoz nyilt volna meg 
előtte az ut. Ő azonban csak az üldözött igazság oltalmazá
sában látta célját. Egyháza az evangélium hirdetésével a 
lelkiszabadság egy védvára, a felvilágosodás terjesztője,
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igy a haladás biztosítója, a tudásban szent hűséggel állott 
helyt mellette. Ott volt mindig, hol érte tenni, hatni, ál
dozni kellett. Ettől el nem tántoritá sem kisértő Ígéret, 
anyagi érdek, a más oldalról biztató szerencse, sem a szent, 
ügy szolgálatáért fenyegető vész. A kozügyek terén tudo
mányos képzettségével korán magára vonta a figyelmet, 
egyenes, tiszta jellemével, igazságszeretetét köztisztelet kí
sérte. Hitbuzgalma miatt az ellenfél sok panaszt, vádat 
emelt ellene, de őt elvállalt feladatában meg nem tántoritá. 
Fogyhatlan erélye, kitartása az elnyomatás enyhítésénél, 
az egyházi viszonyoknak a lehetőség szerint rendezésénél 
mindig szélesebb körben irányozta rá a figyelmet. Hitsor- 
sosai nála kerestek jó tanácsot, bajaikban vigasztalást, 
reményt. Ő volt a dunántúli evangélikusok vezére s midőn 
a Károly-féle rendelet a négy egyházkerületet felügyelők 
választására hivta fel: Ostffy Mihály volt 1735-ben egy
házkerületünknek egyértelmű jelölt felügyelője. Tisztét ezen 
állásán is akadályt győző erővel töltötte be. Rendezett, 
bíztatott, gyámolított. 0  vitte ki, hogy az egyházkerület 
1742-ben betöltötte a hosszú időn át üresedésben volt 
püspöki állást. Tóth Sipkovits János püspök megválasztá
sával, mindaddig maga vezette a kerület ügyeit. Többször 
megjelent a trón előtt is az evangélikusok sérelmeinek or
voslását kérelmezve. Mikor Vadosfán az evangélikusok s 
Tóm. katholikusok között kitört összetűzés után Fábri Ger
gely lelkész vizsgálati fogságba vitetett: érette Ostffy Mihály 
vállalt kezességet s felségfolyamodást intézett a királyhoz.

Nagy érdemei vannak a nemesdömölki templom épí
tésénél is. Ennek alkalmas helyen emelhetéséért évtizede
ken át küzdött a megyegyülésen, járt Pozsonyban, Bécs- 
ben. Az 1744 ben végre felépült templom tornyába ő maga 
rendelt meg egy harangot s ezen, az ő nevet viselő Ostffy 
harang 1893-ig szolgált, amikor megsérülvén, ujraönletett. 
65 éves korába zárta le szemeit az utolsó álomra 1753-ban. 
Porhüvelyét átvette az anyaföld, de küzdelemben, érdemek-
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ben gazdag életének emlékét a hálás kegyelet. Benne a 
család hű oszlopát, a társadalom egy fenkölt gondolkozá
sával, a műveltségével kimagasló tagját, az egyházkerület 
lelkes vezérét, a nemzet egy hazáért, szabadságért buzgó 
fiát gyászolta, jobbágyai áldottlelkü jó atyjukat siratták. 
Koporsója felett a szónok méltán mutatott hithűségére, 
melylyel egyházának jogai mellett derült és borult időben 
ingatlan helyt állott, méltán jellemezte, mint az evangé
lium leikétől illetett férfiút, ki minden napot buzgó imával 
szentelt meg, Isten nevének segítségül hívásával fogott 
munkájához s örömmel hallgatta a szentigét. Szivemelő az 
emlékeztetés, melylyel a temető lelkész az elhunyt gyer
mekeihez fordul: ^Jusson eszetekbe, hogy sasszárny alól 
repültetek ki a ti hiteteknek meghunyorithallan szemeivel 
nézzétek, mint igaz sásfiuk a tündöklő napot. Az igaz hit 
ben, tudományban és vallásban annak állhatatos megtartá
sában szerelmes atyátok nyomdokit kövessétek.

A megdicsőiiltnek hű bajtársa volt az egyházvédő 
munkában Vidos Miklós, a kemenesaljai ev. egyházmegye 
első felügyelője. Egy igaz protestáns, ki belátta a reformá
ció nagy jelentőségét, felismerte az evangéliumon épült 
egyház elveinek áldásos hatását a család, a társadalom s 
a hon jövőjére. Volt hite az eszmék szentségében, az igaz
ság végdiadalában törhetlen volt reménye, hogy az evan
gélium, az emberiség e szent öröksége a türelmetlenség 
által eltaposva, eltemetve és még uj életre kel, folytatja a 
harcot s a belőle sugárzó szeretet hatalmával végül is 
győz. A nehéz időkben a kisértések között sok helyen 
voltak gyenge lelkek, melyek meginogtak, hitükkel hajótö
rést szenvedtek.

Vidos Miklós előtt drága kincs volt az evangélium s 
az ebből fakadó hit. Nyíltan, buzgón ápolta ezt a maga 
hatáskörében, annélkül, hogy más' vallásunk iránt türel
metlen lett volna. Ezért, midőn 1735-ben felhívás jött az 
egyházmegyékhez is íelügyelőválasztásra, Kemenesalja ősz-
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tatlan bizalommal őt, választotta az egyházmegye világi 
vezérévé. Mint egyházmegyei felügyelő igaz lelkesedéssel 
hordta szivén a gond|aira bízott esperesség ügyét Fárad
hatatlan volt az őrködésben, hogy e vidéken az ev. gyü
lekezetek bár egynek kivételével templomok- nélkül ma
radtak; a szent örökség az evangélium mellett megmarad
janak s a hívek otthon házi istentisztelettel erősítsék a 
hozzájuk tartozók szivében a hitet. Jó barátjával Ostffy 
Mihály kerületi felügyelővel megjárta Pozsonyt, Bécset, 
hogy a törvény által e célra meghatározott helyen Nemes- 
dömölkön a vármegye akadályozása dacára mielőbb fel
épüljön a templom Első sorban Ostffy Mihály, Vidos Mik
lós élő hitének, csüggedést nem ismerő vallásszeretetének 
hirdetője az 1744-ben elkészült s felavatott szentház. Ha 
mi hallgatnánk, — e kövek beszélnének az ő küzdelmeik
ről s érdemeikről. Bölcs vezetése alatt az egyházmegye 
virágzásnak indult s mikor meghalt a kemenesaljai evan
gélikusok gyásza, áldása kisérte a sírba.

Ostffy Mihály kerületi és Vidos Miklós egyházmegyei 
felügyelő — azon időben, midőn a hatalom egyházunkat 
pusztulással fenyegette, a maguk hatáskörében megmen
tették, ami menthető volt. — Ők elhunytak, de az eszme 
amelyért lángoltak: az igazság, a szabadság, a lelki vilá
gosság elnyomatva, üldözve is tovább élt s növekvő erő
vel hódított és az 1791. évi XXVI. te. létrejöttével diadalt 
ünnepelt.

Sz. T. A hitvillongások kora letűnt. A Krisztus életé
ből, szent tanából eredt felebaráti szeretet lefegyverezte a 
türelmetlenség szellemét. A műveltség világánál felismer
ték az emberek egymásban a testvért, elismerik egymás 
jogát. Közös kincs a szabadság, gyökeret vert a meggyő
ződés tisztelete. Társadalmi, nemzeti célokért valláskülömb- 
ség nélkül testvérekként küzdünk egy sorban. Midőn a 
múltba visszatekintünk s ott látjuk azokat, akik a ma 
uralkodó elvekért: a meggyőződés jogáért, a hitszabadság-
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ért küzdöttek, szenvedtek: tisztelettel gondolunk reájuk. 
Példájuk lelkesedni, önzetlenül áldozni tanit, a szent, a 
jó ügyért. Kegyeletünk a hervadatlan koszorú emlékükön. 
A szent Íróval valljuk: »Az igaznak emléke áldott . . 
soha meg nem mozdul, örök emlékezetben lészen az igaz.«

Gyurátz Ferenc, püspök.
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III.

Díszközgyűlés jegyzőkönyve.

Boldog emlékezetű Ostffy Mihálynak, a dunántúli ág. h. ev. 
egyházkerület legelső felügyelőjének és boldog emlékezetű Vidos 
Miklósnak a kemenesaljai ág. h. ev. egyházmegye legelső felügye
lőjének és egyben a nemesdömölki artikuláris templom létesítésén 
nagy buzgalommal és áldozatkészséggel fáradozott ezen egvházna- 
gyoknak kegyelel.es emlékezetük megőrzésére és ébrentartására hi
vatott, a nemesdömölki templom falában elhelyezett emléktáblának 
ünnepélyes felavatása és jelentőségének méltatása alkalmával a 
nemezdöinölki templomban az 1911. évi október hó 29-ik napján 
(Szentháromság 20 ik vasárnapján s egyben a reformációnak is 
emlékünnepén) lefolyt egyházi ünnepély keretében tartott diszgyü- 
lésnek jegyzőkönyve.

Az egyházi ünnepélyen és diszgyüiésen, melynek a száraz, 
napsugaras, meleg őszi időjárás is nagyon kedvezett s mely az em
lített napon d. e. 10 órakor ünnepélyes bevonulással, az egyház- 
községből és a szomszédos testvéregyházközségekből összesereglett 
luvek nagy sokaságának részvételével kezdődött s folyt vala le, — 
jelen voltak az egyházkerület képviseletében Gyurátz Ferenc püspök 
ur Öméltósága és a betegség mialt távol maradt egyházkerület fel
ügyelőjének: Véssey Sándor ur Öméltóságának ez alkalommal he
lyettesítője dr. Berzsenyi Jenő ur őnagysága, a kemenesaljai egy
házmegye felügyelője, mégis Varga Gyula esperes és Mohácsy Lajos 
lelkész, továbbá dr. Ostffy Lajos országgyűlési képviselő, Takácli 
Ferenc cs. és kir. kamarás, Weöreös István, Berzsenyi Dezső, Radó 
Lajos; a soproni főiskola részéről Banesó Antal theol. akadémiai 
igazgató, Gecsányi Gusztáv főgimnáziumi igazgató, dr. Rátz Ottó 
főiskolai felügyelő; a kemenesaljai egyházmegye képviseletében az 
említett esperes és felügyelő mellett Böjlös János, Mód Lénáid, 
Tompa Mihály, Mészáros István, Nagy Sándor lelkészek és Nagy 
István segédlelkész, továbbá Radó Elemér, Guoth Márton, Takácli 
Márton, Horváth Ernő, Károlyi Endre, Büki Adám, Hrabovszky Mór 
é3 Bárdossy Imre egyházközségi felügyelők; mégis Szórádv Dénes, 
Ladván Sándor, Koczor Márton, Osvald Sándor, Joó István, Gaál 
Sándor, Szabó László, Cser Lajos, Gősy Ferenc, Szabó Antal, Gindli
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János, Horváth Lajos, Tompa Lajos, Wéber Gyula, Nits István 
tanítók, va'amint Bárdossy Zoltán, Móritz Dénes, Horváth János, 
Akóts János, Hajas János, Péter Mihály, Záborszky Sándor, Sokoray 
Elek, végre az ünnepély által legközelebb érdekeit Ostffy Vidos csa
ládból és ezeknek rokonságából a már fentebb említett dr. Ostffy 
Lajos országgyűlési képviselő, id. Vidos József földbirtokos, Vidos 
Aladár cs. és kir. kamarás huszárkapitány, ifj, Vidos József cs. és 
kir. kamarás huszárfőhadnagy, Vidos Benő földbirtokos, Vidos Dá
niel földbirtokos, Ányos Miklós földbirtokos, Vidos Elek nyug. tábor
nok, Vidos Géza hadnagy, Vidos József földbirtokos, id. Szigethy 
Sándor és ifj. Szigethy Sándor földbirtokosok, Gömbös Ferenc máv. 
ellenőr, Nagy Pál és Nagy Dénes földbirtokosok és ezen családok
nak nőtagjai, a híveknek ezreivel oly számban, hogy azokat a nagy 
és tágas templom nem volt képes egész összegükben befogadni.

Az egyházi ünnepély lefolyása a következő volt:
A hívek serege elénekelvén a dunántúli régi énekes könyvből 

a 197. sz. »Mostan oh szentlélek Isten* kezdetű éneket, Nagy Sán
dor nemesdömölki lelkész az oltár előtt alkalomszerű imádságot 
mondott és szent igéket olvasott (Zsoltár 781—7. v.) majd a 185. 
számú »Erős várunk nekünk az Isten* kezdetű ének elhangzásával 
Varga Gyula esperes tartott az oltár előtt a templomi uj orgonát 
méltató és felavató beszédet, átadván azt rendeltetésének; majd 
továbbá a 208. számú ^Maradj meg kegyelmeddel* kezdetű ének 
elhangzása után következett az egyházi ünnepélynek legfontosabb 
és legkiemelkedőbb része, amidőn Gyurátz Ferenc püspök ur Ömél
tósága tartotta meg az oltár előtt az emléktábla jelentőségét mél
tató ünnepi beszédéi, mely a hívek ezreire rendkívüli hatással volt.

Püspök ur Öméltósága ünnepi beszédében visszavezetvén a 
lelkeket hazai protestáns egyházunk zivataros múltjába, arról emlé
kezett, hogy itt a Rábamentén és a szép Kemenesalján az Ostffy 
és Vidos családok voltak eleitől fogva, akik a reformáció eszméinek 
és az evangéliumnak terjedését hathatósan előmozdították, a hit
szabadságot elszántan védelmezték és a protestáns egyházat nagy 
feladatainak teljesítésében áldozatkészen mindig támogatták ; közü
lük különösen kiemelkedett e részben azon Ostffy Miklós ki a 17 
század második leiében a Dunántúli részek az időközbeli szuperin
tendensének — a hatalom által üldözött Fekete Istvánnak ostffy- 
asszonytai várkastélyában menedékhelyet adván, az üldözött egy
házfőt a hatalom részéről megujitott fenyegető lelszólitásra is ki 
nem adta, készebb volt inkább elszenvedni, hogy a hatalom vár
kastélyát feldúlja, földig lerombolja és nagy kiterjedésű jószágait



lefoglalja, amíg ő maga Erdély bérces vidékén a protestáns hitro
konok között keresett és talált menedéket; majd szólott ezen Ostffy 
Miklósnak méltó fiáról: Ostffy Mihályról, aki midőn a hatalom a 
18-ik század első felében itt a nyugati részeken a protestánsok 
kezén volt összes templomokat elszedte, a lelkészeket és tanítókat 
állásaikról elűzte; akkor ő az ő hűséges barátjával és a szent ügy
ben mindig segítő munkatársával: Vidos Miklóssal egymásután fel
kereste e vidékeken az Ampru-zterok és Ajkayak, a Barczák, Bodák, 
Benkők, Berzsenyiek, Cubák, Gerberek, Gömbösök, Hrabovszkyak, 
Horváthok, Hajasok, Káldyak, Kartsayak, Mesterházi Nagyok, Radók, 
Phulmonok, Takáchok, Weöreösek nemzetségét és ezeket, mint álta
lában Kemenesalja protestáns közönségét az evangélium tanításai
val egyező hitben való tántoríthatatlan megmaradásra, másfelől a 
Nemesdömölk községben törvényileg engedélyezett templomnak fel
építése lelkesítették apostoli buzgósággal; elragadó szavakban szólott 
ama két egyháznagynak az egyház érdekében kifejtett fáradhatat
lanságáról, akik a templomépités ügyében kétszer járultak szemé
lyes kérvényezéssel a trón elé; szólott azon bölcsességükről, mely 
szerint Írott törvény hiányában önszivük és az evangélium vala 
közdolgokban irányítójuk; kiemelte áldozatkészségüket; majd szólott 
azon közszolgálatukról, amelyre elhivattak a közbizalom által, Ostffy 
Mihály, mint a dunántúli egyházkerületnek, Vidos Miklós mint a 
kemenesaljai egyházmegyének legelső felügyelője, mind szélesebb 
körben fejtvén ki áldásos tevékenységüket egyházuknak igaz javára: 
végre minekutána az ő példás életüknek hűséges követésére és a 
vallás megbecsülésére s az egyház iránt meleg ragaszkodásra és 
áldozatkészségre serkentette volna a híveknek seregét: megáldotta 
ama nagyoknak emlékét s a templom sirüregében porladozó ham
vaikat azoknak a velük egy időben élt s működő többi dicsőknek 
és nagyoknak — egyháziaknak és világiaknak — majd a későbbi 
terhes esztendők és évtizedek alatt élt nagyoknak nyugvó poraival 
együtt, kik velők a legelsőkkel és legnagyobbakkal egyidőben, vagy 
később éltek, buzogtak, fáradlak, áldoztak erős hittel és szent meg
győződéssel keblükben egyházuk fennmaradása és fejlődése érdekében.

Pü-pök ur őtné tósága szent beszédét imával befejezvén, 
elhagyta az oltárt és maga mellé szólitván elnöktársul az egyház
kerületi felügyelőhelyettest : Dr. Bsrzsenyi Jenő, egyházmegyei 
felügyelő urat, azon kijelentéssel, hogy ez alkalommal diszgyülés 
tartatik, az ünneplő díszes közönséget a diszgyülésen való résztve
vősre szólitá (el, Nagy Sándor lelkészt bizván meg a diszgyülés 
jegyzőkönyvének vezetésével s ezzel a diszgyülést megalakultnak 
jelenté ki.

— 17 —
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Ezekután Öméltósága, mint diszgyülési elnök, tisztelettel kö
szöntötte boldog emlékezetű Ostffy Mihálynak és Vidos Miklósnak 
az ünnepélyen és diszgyülésen megjelent egyeneságon leszármazó 
ivadékainak férfi és nőtagjait, úgyszintén ezeknek az ünnepélyen 
megjelent nagyszámú rokonságát ; melegen üdvözölte Kemenesalja 
régi protestáns családjainak megjelent utódait, valamint az egyház- 
kerületnek, egyházmegyének és a soproni főiskolának képviselőit, 
végre az ünneplő híveknek ezreit, akik egybesereglettek a dömölki 
régi templomnak sz-ent falai között, hogy itt a régiekről. — a 
jókról és jelesekről kegyeletesen megemlékezzenek és maguk ic 
fellelkesüljenek ; további beszédeben Öméltósága reámutatván hazai 
protestáns egyházunknak két legszebb és legerősebb támaszára : 
híveiknek hithűségére és egyházszeretetére, mely egyetlen alkalmat 
sem enged anélkül elmúlni, hogy abban valami szépet és jót, 
valami maradandót és áldozatot ne művelne ; most is örömmel 
jelenti, hogy ezen ünnepélyünk emlékére id. Vidos József földbirto
kos és dr. Ostffy Lajos orsz. gyűl. képviselő, mint az ünnepelt 
egyháznagyoknak egyeneságon leszármazó ivadékai hitbuzgó előde
iknek dicső példája által lelkűkben inegihletve, felajánlottak egyház- 
kerületünk kőszegi felsőbb leányiskolájára örökalapitványul 600 
azaz Ilatszáz koronát ; mely áldozatkészségükért Öméltósága az 
egyházkerület elismerését és háláját nyilvánította.

A diszgyüiés örömmel vette tudomásul az emlék- 
alapitvány létesítését és Öméltósága elismerő, hálás sza
vaihoz örömmel csatlakozott.

Nagy Sándor lelkész jelentette, hogy Péter Mihály czelldömölki 
hitbuzgó és érdemes egyháztag, a mai ünnepélylyel kapcsolatban 
a felavatott templomi uj orgonának fentartására 100 koronát tett 
le alapitványképen a nemesdömölki egyházközségnél.

A diszgyüiés ezen indítványt is méltányló elisme
réssel vette tudomásul.

Püspök ur Öméltóságának azon kérésére: nincsen-e valakinek 
valami előterjeszteni valója ? felszólalt gróf Niczky Ferenc ié szül. 
budakeszi Weöreös Evelina Öméltósága (Ostffyasszonyfa) és bejelen
tette, hogy ezen szép ünnepély emlékére a maga részéről szinte 
felajánl a kőszegi felsőbb leányiskola céljaira 100 koronát alapít
ványként; őt követte Bárdossy Itnréné sz. Takács Gizella úrnő (Czell- 
dömölk), majd Berzsenyi Dezső ur (Czeildöinölk), Berzsenyi Jenő 
egyházmegyei felügyelő ur (Kemene.*sömjén), Nemescsóból Weöreös 
István ur, üraiujtaluból Nagy Pál ur, Dukából Takách Ferenc cs. 
és kir. kamarás neje szül. Weöreös Laura Öméltósága, Czeildö-
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dömölkről Nagy Dénes ur, Czelldömölkről Ányos Lászlóné sz. Vidos 
Mária úrnő. Székesfehérvárról Akóts János neje sz. Szkok Anna 
úrnő. Felsőpatyról id. Szigethy Sándor földbirtokos ur, kik egyen- 
kint 100—100 koronát, továbbá Merséről Vidos Benő földbirtokos 
ur, Czelldömölkről özv. Boda Józsefné sz. Barcza Mária úrnő, Czell- 
dömölkről Hajas János ur és felesége sz. Ovády Lídia úrnő, Ke- 
menesrnagasiból Bojtos János lelkész ur és felesége sz, Gáncs Vilma 
úrnő, akik egyenként 50—50 koronát ajánlottak fel alapítványként 
az említett célra; végre Kissomlyóról Jugovics Lajosné szül. Kiss 
Jolán úrnő a templomi uj orgonára 50 K-t ajánlott fel.

A diszgyülés örömét nyilvánitá az áldozatkészségnek 
ilyen szép megnyilatkozása felett ; püspök ur Öméltósága 
pedig az egyházkerület háláját tolmácsolta a nevelésügy 
oltárára szánt mindezen adományokért, áldást kérvén 
Istentől a nemes célokért hevülő kegyes alapitványo- 
zókra, azon kijelentéssel, hogy a bejelentett alapítvá
nyokról készülő alapító-levelek az egyházkerület részéről 
az alapítók számára annak idején megküldetnek.

Püspök ur Öméltósága végre az emléktáblát rövid szavakkal 
átadta a nemesdömölki egyházközségnek, ajánlván azt a hívek 
kegyeletébe. Az egyházközség nevében Nagy Sándor lelkész átvette 
az emléktáblát azon tiszteletteljes kijelentéssel, hogy ezideig is 
minden kínálkozó alkalommal hálásan és kegyeletesen emlékezett a 
hívek serege Ostffy Mihályról és Vidos Miklósról, valamint azon 
■előkelő evangélikus nemes családokról, melyek a régi nehéz időkben 
itt Kemenesalján a dömölki templom létesítésében résztvettek; 
mert hiszen — úgymond — ha róluk valamikor elfeledkezhettünk 
volna, úgy a kövek, a régi templom falaiba beépített kövek kiál
tották volna nevüket és tetteiket; ám ezentúl irántuk még gyakoribb 
és elevenebb lesz a szivekben a hálás, a kegyeletes megemlékezés; 
mert az emléktábla kell hogy imigyen figyelmeztesse és serkentse 
a hívek seregét : >Tekints a régi időbeli emberekre és készítsed te 
magadat a mi régi eleinkről való kérdezgetésekre ; mert mi csak 
tegnapiak vagyunk és semmit nem kísértettünk.* (Jób. 8,8) és egy
ben azt is hirdeti, hogy az igazaknak neve áldásban marad időtlen 
időkig.

Ezzel a diszgyülés tárgysorozata kimerítve lévén, Öméltósága 
a diszgyülést befejezettnek nyilvánitá; majd az oltár elé lépve 
áldást mondott az ünneplő hívek seregére és ezzel a szép lélek
emelő egyházi ünnepély a Himnusz hangjai mellett befejeztetett. Kmf.








