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I. Nagykanizsa oskora.
Ndgykdnii!Sd helyen mcir a Kr. elotti VI. Si!di!ad
bc1n harcias keltcik laktak, akikrol itt kici'sott penz
darabjaik, mint hirmodoik tanuskodnak. jE keltcik a
vciros mai helyere telepet epitettek, amely mint szi�
get emelkedett ki az akkoriban 5 kilometer szeles es
42 kilometer hosszu ncidas, mocsaras teruletbol. Ez
a mocscirvidek a kutycihoz hasonl6 ncidi forkasok
tanycija volt s valoszinuleg azert neveztek el a kozbe
eso telepet a kelta eredetu cimberek Corrhudunum
nak (=ebhely). Corrhudunum megkozelithetetlensege
miatt sikeresen cillt ellen a Pannonia meghoditciscira
torekvo Julius Caesar legioinak is es csak a folai
kozt kitort belviszcily juttattd azt kesobb Octavidnus
kezere. Octavianus Augustus arntcin a mocscir koze
pebe colopokon es termesko-alapon cillo teglavcirat
epittetett, dmelyet V dlcumnak, de nepiesen inkcibb
Canisscinak (=nosteny kutya, szuka) neveztek, ami tehcit
egyet jelent az elobbi Corrhudunum nevvel. E vcir
a romaiak fontos strategiai cillomcisa volt, mignem
ad a beozonlo g6tokkal Si!0Vetkezett oslakok 308-ban
Kr. u. leromboltak. De a vcirat az avarok ujra fel
epitettek s khcini szekhellye, kenezsegge tettek. A szlciv
lcnezu, vagy kenezu = nepfonok Si!O magydtd!i!d meg d
vcirnak akkori Velika Knyaz nevet, amelyet az avarok
legyozoje, Nagy Kciroly rombolt<1tott le. A frank ved
nokseg al<1tt betelepedo szlcivok azonban ujra fel
epitettek d l11tinul Magna Knesacha neven ismert
vcirat, amelyet hazai torteneti kutfoink mcir cilland6an
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Kenesa neven emlegetnek. A honfoglalciskor Zsolt,
maid Zucird vei!erek kc1ptcik Kenescit, mely kes6bb
a 108 mc1gyc1r tori!s egyike, di! Osl vdgy Ost nem
i!etseg birtokciban ment cit. (E nemi!elseg egyik le
Si!cirmai!ottja a ma is vircig.:6 ostffydsswnyfai Ostffy
csalcid.) Ai! Osl-csalcid egy Dullo nevii tagja v.iltoz
tatta 975-ben a vcir nevet Nagy Cdnisscirc1 s e vcir
kesobb sikeresen allt ellen a lcizad6 Koppciny pogciny
vei!er ostromdinak. Si!ent Istvan a vcirat a csc11.id
recsei birtokc1iert orok cserebe adta di! Osl nemzet
segnek, amely ut6bb a kircilyi hciz elleni lcizadcisa
es onkenykedese miatt e birtoktit egyidore elvesz
tette ; de dmikor Osl Lorine mester a lcizad6 Cscik
Mate ellen Robert 1':aroly melle szegodott, 1324-b�n
a kanizsai birtokra kircilyi adomtinyozcist nyert. Es
akkor Lorine mester vette fel e birtoka utcin a
Kanii!say csaladi nevet. Ettol kecdve a v.imak es a
vcirosnak a sorsa a Kanii!say-csalcid eletevel forrott
ossze. A mohcicsi vesi! ut.in a Kanizsay-csalcid utols6
sarjcit, Orsolyat Zcipolya Janos kircily 1532-ben
6usitotta es a dusgai!dag fouri sarjadekot 14 eves
koraban Ncidasdy Tamcis grof, d kesobbi nador vette
felesegiil. Ncidasdy a magyar reformcici6nak leghatal
masabb tcimogat6ja leven, benne Nagykanizsa vide
kenek reformacioja is biztos tcimaszra talcilt.
Es itt elerkeztiink t.irgyalcisunk kimondott cel
jcihoz, a nagykanii!sai reformcitus egyhai! tortenetenek
vazolcisahoz.

II. Nagykanizsa es videke a reformacio koraba11.
A nagykanii!sai reformatus misszi6i egyhcii!
koi!seg, amely 1887-ben alakult, a zcigrabi ref. egybciz
koi!seg megaldkulasciig a T apolca videketol Fiumeig
es a stcijer hatcirsi!elig kiterjedo 6ricisi teriilet refor
mcitus misszi6i kozpontjd volt; de meg ma - a trianoni
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orszcigcsonkitcis es d keszthelyi ref. fi6kegyh<1z
1926-ban bekovetkezett anycisitcisa utcin - is Magyar
orszagnak legnagyobb misszioi teriiletel felolelo
egyhcizkozsege, mert Zalavcirmegye nagykanizsai, lete
nyei es pacsai jcircisciban es Somogymegye szomszedos
csurgai es marcali-i j.ir<1s.iban osszesen 126 politikai
kozsegben teljesiti a ref. hiveknek lelki gondozciscit.
Amidon tehcit d nagykanizsai ref. egyhcizkozseg
multjcit ismertetni akarjuk, nem szoritkozhatu11k magcira
Nagykani?sa v.-iros tertiletere, hanem ki kell terjesz
kedni.ink a megjelolt foldrajzi hatJrok kozt fekvo
egesz terulet egyhc:iztorteneti viszonyaira.
A reform.ici6 terjes?kedese idejen annak hatal
mas pcirtfogoi: N.idasdy Tamas es Enyingi Torok
Biilint, tov.ibbc:i Batthyciny Ferenc s al alsolindvai
Brfnffyak es a szigetvciri hos Zrinyi Miklos voltak e
teriilet foldesurai.
Kanizsa 1534 vegen jut Kanizsay Orsolycinak,
a nagymultu csalcid utols6 sarjcindk kezevel Ncidasdy
Tam.is birtokciba, akinek vedelme alatt megalakult
itt dZ evangelikus gyiileke?et epp ugy, mint Ncidasdy
tobbi
birtokain. Szeremlyeni Mihaly volt elso
ismert predikcitora a nagykanizsai protestcins gyiile
kezetnek. Hogy Szeremlyeni mikor kezdte es meddig
folytatta Kani?scin reformcil6 munkcilkod.iscit, nem
tudjuk. Nevet es nagykanizsai mukodese emleket
»Egyiptombeli kijoveserol luaelnek« cimu koltemenye
orizte meg. Ez di! enek d XVI. szcizad legtermeke
nyebb irojcinak, Bornemissza Peter ref. piispoknek
enekeskonyve 278. levelen es a Lipc;sei kodeK 44.
levelen olvashato (Kozolte Szil.idy Aron is a Regi
Magyar Koltok Tciraban) s annak minket erdeklo
utolso versszaka igy szol :
.Ez eneket Kanizsl\nak varaban
Szeremlyeni Mihal pap banatjaban
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Az zsid6kr6l minap szerze enekben
Tizenotszaz-n egyvennegy esztendo ben"
E reform.itor bizonyara a mcir akkor t6r6k h6doltscig
alci keri.ilt Szeremlerol (Bdjd mellett) Si!cfrmarntt.
amely kozseg a XVII. szazadig Zeremlydn, Zeremlen
neven emlittetik. Szeremlyeni 1544-ben meg bi
zonycira di! agostai hitvallas k6vetoje volt, mikent
pcirtfog6ja Nadasdy TdIDdS, de kesobb val6sziniileg
Calvin kovetoje, reformatus Jett s 6 az ose a ma is
vircigz6 Szerem\ey papi csalcidnak, amelynek tagjdi a ·
XVII. sz.izadban 01m.intu.l ho\ Szeremlyeni, hol Sze
rernlei neven emlittetnek. pl. Szeremlyeni Tamas
hetesi (Somogym.) ref. lelkesz.
Szeremlyeni Mihd\y es t.irsai reformcitori miik6desenek rnegj6tt a sikere. Kanizsa a torok h6dit.is
idejen vegvar volt. »A veghcizak katoncii pedig d
nagyscigos vitezlo ferfiakt61 di! utols6 hajdu.ig di!
evange\ium zciszlajd alci szegodnek s csak e zciszl6
alatt keszek vedeni d hazcit. A legelso magyar hit
vall.ist is Eger vcirorsege terjeszti I. Ferdinand es
fia, I. Miksa eleibe« - olvassuk Foldvciry Laszlo:
Szegedi Kis lstvcin Elete cimu muveben. (168. I.)
Ezert s6hajt fol Mezolaki Ferenc zalavari apcit
1556-ban : »ezeken - t. i. a hdjdukon - nem fog
mar d szentelt Vii!, amint en latom !« ezert mondja
1558-ban Zele Jakab kanizsai tiszttart6 : »en meg
d papa kosztjcin vagyok, de di! nUraim"* mar nem
• Az clszcgcnycdctt vagy a toroknck behodolt megyckbol
mcnekiilt s varorsegekben szolgalo koznemeseket neveztek "uraim
nok" es vitezlii ferliaknalc, mig ok maguk nlovag"-nak mondak
msiokat. (Foldvary 150. I.) A varorseg tobbi reszet hajduk, dara
bontok, baramiak kepeztek, kik havi zsoldcrt azolgaltak, sokszor
portyuva raboltak. - Ezeket a rcformacio masik ismcrt partfogoia,
Nadudy kedves embere: graded Stancsics Horvath Mark eras kez
zel megfekezte es rendhez szoktatta - mint Szigelvar parancsnoka.
(Lasd Szalai Agost: Negyszaz magyar level. Pest 1861.)
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hajland6k a mcirtyromscigra« (Foldviiry i. m. 169. I.)
lgy tehcit a kanizsai vcir hos vedelmezoi mcir nyiltan
protest.insok voltak. A varban es kornyeken lak6
nep pedig mint mindeniitt, ugy itt is szivesen kovete
az urak peldrijcit s 6r6mmel nyitotta meg szivet az
evangelium tanitcisai elott.
De Kanizsa vara nem sokciig maradt a Nadas
dyak birtokaban. A ncidor ozvegye 1566-ban a torok
ciltal egyre jobban fenyegetett vcirat citadta a kircily
nak - cserebe nyitrai birtokokert. A vcir a torok
egyre ismetlodc5 ostromcinak (1571, 1573, 1591, 1592.
evekben) vegre is nem tudvcin ellencillni, Paradeiser
vcirparcmcsnok 1600. okt. 22-en Damad Ibrahim
nagyvezernek dicsteleniil megadta magcit. Ettol kezdve
a vcir es a vciros lakosscigcir61 es vallcisi viszonyai
r61 semmit sem tudunk.* - Azert maga Nagykanilsa
helyett forditsuk tekintetiinket d mai nagykanizsai ref.
misszi6i egyhriz erdekkorebe tartoz6 6ricisi teriiletnek
vallcisi viszonyaira a reformcici6 korciban. Lcissuk
eloszor is a reformcici6 rovid palyafut.iscit horvat
foldon.
Horvcitorszcignak a nagykanizsai ref. egyhciz
misszi6i teri.iletet erdeklc5 nyugati reszeben a refor
mcici6 - foleg a csaknem teljesen protest.inssci lett
Kraincival val6 szomszedsrig reven - eleg gyors
h6diMst tett. A muveltebb fopapok es papok csat
lako1mak a reformcici6hoz vagy 6r6mmel latjak es
• Hosszu kilencven evig sanyargatta ezutan a torok Kanizsa
varabol a kornyeket es a szomnedos varmegyek lakosait, de alatt
valoinak vallasaval nem tiinidott. A vallasi tiirelem szep bizonyiteka
a ,,kanizsai tizenegy fo-fo aga" irasban kiadott eme parancsa:
,.Minden ember a maga hiiten megalljon, kalvinista tartson kal
vinista prcdikatort, luthcranus pcdig luthcranust, egymas kiiziitt
szepen vcs:r.tcgsesrben legyetck es - ha fejctck koll - ehhcz tart
aatok magatokatT•
Halis Istvan : Nagykaniua varos tiirtenete (27. I.)
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elosegitik annak terjedeset. .llyenek: Dudich Andrcis
kinini, kesobb pecsi puspok, Vrancsics Antal kanonok,
kesobb egri piispok, Petrus Paulus Vergerius mod
rusi, maid Cipo d'lstria-i piispok, Bebek lmre pre
post es a nagy tudomcinyu, fciradhatatldn munkcisscigu
Vlahovics Gregur (es testvere a polai puspok), a
bibliafordit6, ki egesz folvakat terit meg es szekhelyen,
Mottling (Metlika) vcirosban protestcins iskolcikdt
cillit fel. - Mcisok kulfoldi tanulmcinyaik befejeztevel
kiilfoldi egyetemek tancirai lesznek. Pl. a »mcisodik
Luthernek« nevezett Matija Vlacsics Frankovics,
mciskent Flacius. Mcite, wittenbergi es jenai tancir
(1544), kinek 70 frott munkcija mdradt az ut6korrn.
0 a szigoru lutherismus eloharcosa (Flacianismus)
mig a kcirolyvcirosi szcirmazcisu Karlstadt, a tulz6
wittenbergi tancir, kit nem elegit ki Luther szelidebb
felfog.isa, kesobb egeszen eg@szeFt- Luther ellen fordul.
Grbics Mcite pedig Tubingenben lett a g6r6g nyelv
professzora 1540-ben. - A fourak orommel lcitjcik
birtokaikon a protestcins igehirdetoket: igy Ungnad
Janos bciro, varasdi foispcin, kesobb a szloven es
horvcit hatcirok genercilisa es rokona, Ungnt1d Kristof,
a b.inycik feliigyeloje, meg a Zrinyiek, Frangepcinok,
Patacsicsok, Henningek, Ducsicsok, grof Erdodyek,
b.ir6 Malak6c2yak, grddeci Stancsics Gyorgy korosi
foispcin, Tahy Ferenc vcirparancsnok es mcisok.
- A reformcitorok ko2iil legkivcil6bb Truber Primus
· monchshofi lelkesz Krajncib61, aki di! elso szloven kcitet
frja es hogy azt olvashasscik, d tudatlan nep k62e
ezrevel es ezrevel kiildi Urach vcirosciban nyomtatott
cibeces konyvet, valamint s2loven nyelvii bibliafordi
tciscit. E miatt mcir 1547-ben menekulnie kell s az
egyhci2b6l kicitkoncik, de Tiibingciban, Kristof wiirttem
bergi herceg udvarciban menedeket talcil es Ungnad
Jcinos k62vetttesevel tovcibbra is kuldi Horvcitorszcigba
es kesobb a Zrinyiek vedelme alatt Murakozbe is
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bibliciit es mas konyveit. - Mikor ,u eilenreformcici6
Draskovich puspoksegevel 1563-ban megkezdodik,
Ungnad is Tubingenbe koltozik es Truberrel egyutt
onnan ir<inyitjcik a reformcici6 munkajcit horvat test
vereik kozott. Kukuljevic lv.:in horvat tortenetiro,
tud. akademiai tag irja ,.Pavao Skalic« (Zagreb 1875.)
cimt'.i torteneti eletrajzcibao: »Ungnad Janos bcir6 es
Truber Primus vednoksege aldtt dolgoztak: Antal a
dalmata, Konsul lstvcin (kesobb VdSVcfri predikcitor),
Szvecsics Gyorgy, Jurisics Gyorgy, Vlahovics Gregur,
Hlej Ferenc lstritibol, Mozes Miklos Cres-bol, Fabi
janics Ivan, Lamella lvcin, Zivcsics Mate P,uinbol,
Brcsics Antal Modrusb61, Bucsics Mihaly a Mura
kozbol, Krdnjcs:cs Peter Ozalj-bol, Jurnj Ivan es
Drenovcicski Miklos Bosmiabol es masok. Pcirtfog6ik:
Zrinyi Miklos es fia Gyorgy Murakozben, Oialjon es
Karolyvcirosban, Erdody Peter bcin Metlik, Okics,
Zelina, Sziszek es Cesargrad korul, Gradeci Stancsics
Gyorgy a kor6si foispanscigban Gradec korul, Lomni
cai Horvat Ivan, d sipusi egyhaz felugyeloje Turopoljen,
Dubravdi Vragovics Peter Belovar megyeben, Dubrava
tcij,fo, Barbo Ferenc fiumei kdpitciny es Hannibal de
Comitibus (Kne.i!ics) lstriciban.«
De sajnos, d nepuk-..,s nemzetuknek dZ evangelium
a Ital val6 folemelesen fciradoz6 lcingszellemek nem
szcimoltak a horvat nep iszonyu tudatlanscigaval,
amelynek kodet dz evangelium fenye sem tudta attorni.
Jgy a megrettentes fe9yvereivel gyozott cu ellen
reformaci6. Az 1567. evi sabor XXXI. t.-cikke m.ir
elrendeli, hogy protestans embernek Horv.itorsz.igban
birtoka es hivatala nem lehet. Az 1609. evi horv.it
t6rveny szerint »Horvatorszagban a protest,fos papok
elfoghatok es megolhetok.« Az 1625. evi 61. t.-c.
szerint pedig »tobbe ne legyen sz6 eretnekekrol«.
Legtovcibb ellenalltak az ellenreformcici6 ero
s2c1kos teritesi eszkozeinek d vcirorsegek (K.irolyvaros,.
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Kapronca, Sziszek, Petrinia es kGlonosen Varasd)
protestcins katoniii es e viirosok prot. lak6ssciga, meg
d nemetajku bcinyiiswk. De hiciba minden ! A XVIII.
Si!di!dd vegere mcir Horviitorszcigban es d Murkozben
(Legrcid kivetelevel) hirmond6ja sem maradt a
protestantizmusnak.
lme a remenyteljes ke1detet igy fojtci el a hatalom
eroszaka ! »A reformcitorok nyomiiban indult meg d
kGzdelem az analfabetizmus ellen, a reformcitorok
utjcin keletkeznek a horvcit irodalom elso termekei,
sot hatcisuk ellensulyozas.ira jonnek letre d papa
partiak egyhazi nyomdai is. De - mikent egy horvat
ir6 panaszolja - a hatalom birtokosai minden tekintet
nelkiil gyomliiltak a horvcit szivekbol az eretnekseg kon
kolyat es e kozben nem kimeltek d nemzeti jelleget
sem. A reformaci6t megsemmisitettek, a nemi!eti
esl!meletet teljesen elfojtottcik s c1 horvcit irodalmat
csirajciban tonkretettek«. (Vijenac 1883. -yl!-)*
A kozeli Murakozbe - amint Haller Jeno
»Legrcid tortenete« cimu konyveben kimutatja - d
reformcici6 1547-ben vonult be c1 szigetvari hos,
Zrinyi Miklos vedelme alatt, akinek masodik felesege,
Rosenberg Evc1 protest.ins volt s »akinek udvari papja,
Lonchaeus vagy ,,Dcirdcis" Szikszay Piil volt egyik
reformatora d Mura. es Dr.iva videkenek.« (Csire
Istvan: V cizlc1t Csurg6 multjab6I.) Keziikre jcirt a
protestantizmus terjeszteseben Ungnad Janos bcir6,
varasdi foispan, aki Tiibingcib6l hozta magcival a
reformaci6 gondolat-csirciit, hogy azokat Horvcit
orszcigban.1c1 Murakozben elhintse.
• Aki a horvatajkuak reformi.ciojarol bovebbet akar tudni,
olvassa el dr. Tarczay Erzsebet: "A reformacio Horvatorszi.gban"
cimu, aok forri.amii felhasznalasaval kcsziilt uttoro munkaji.t, amely
kiilonlenyomat a Theologiai Szemle 1930. cvi V. evfolyam 4-6.
szamabol (195-287. lap).
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Zrinyi Gyorgy, Zrinyi Mikl6snak atyicihoz hasonl6
hos fia, mcir szinte katonai karhatc1lommal erositette
meg a reformcici6t birtokaiban. A pcilos barcitokat
eh'.izi birtokairol; reformcitus orseggel lcitia el varait :
Cs.iktornycit, Perlakot, Legrcidot; maid c1 reform.-ici6
szolgcilatcira nyomd.-it <illit 1570-ben Csciktornya tove- _
ben Nedocen vagy Nedelicen (= Orcivavciscirhely),
hogy terieszthesse Truber Primus uitestamentum
forditciscit es a kcilvinista Bucsics Mihaly belicai pap
es reform<itor kcitej<it. E nyomdciban jelent meg
1574-ben Werboczy Istvan H<irmaskonyve is szloven
nyelven.
. Peldajat kovette Also- es Felsolendvcin es kor�
az /qs61indvai Bcinffy bcir6i csalcid, kulonosen Bcinffy
Miklos, aki Becsbol hivta meg Alsolendvcira Hoffhalter
Rudolf nyomdciszt es reszere konyvnyomdcit szerelt
.fel; maid Orbonai Rcicz Gyorgy rektor halcila utan
a nagytudomcinyu Kulcscir Gyorgyot vcilasztatta meg
alsolendvai ref. predikcitomi, aki sok jeles mGvel
gazdagitci a theologiai irodalmat a lendvai nyomda
kiadcisciban.
Oebreceni Ember Pcfl »Historia ecclesiae refor
matae in Hungaria et T ranssylvania" cimu - s Utrecht
ben 1728- ban Fridrich Adolf Lampe tancfr ciltal ki
odott - konyve szerint ( amelyhez Perlaki Mcirton
murakozi Si!dTIDdi!dSU levai esperes-lelkesi! foljegy
zesei szolgciltak fomisul) Murakozben a kovetkezo
reformcitus egyhcizak voltaic Chak ( Csciktornya) ,
Felso-Lindva, Als6-Lindva, Martiancz ( Mcirtonhely),
Murakoz oppidum, Nedolcz (Nedoce, Nedelic), Stri
gon (Strid6), Muraszombath civitas, Szentmcirton,
Szelnecz (Szelence), Szentgyorgy, Turniszcza (Bcin
tornya), Tovisses-Szentgyorgy, Legrcid oppidum, Per..
lak oppidum, Szobotica (Kisszabadka), Szentmihcily,
Beleczen (Belica). - A lelkeszek nevei kozul felemliti
a kovetkezoket: n Georgius Kulchar senior (esperes)
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Also Lyndva, Andreas Briccius (Borocz) senior,
Martinus Domjani, Pdstor Eccl. Martiancziensis et
senior Murakoz, Andreas Hidt>gkuti Praedicans in
Nedolcz, Petrus Fabritius Pastor Eccl. in Szent Marton,
Michael Janicz P. Eccl. Szelnecziensis, Petrus Bric
cius Praedicdns Szent Oyorgyiensis, Georgius Vekecz
Concionator in Turniszcza, Jagoniczius magnus heros
Reformationis mansit in Beleczen.«
Ha a reformcici6 h6dit6 utjcit tovcibb folytat
hatta volna a Murakozben, milyen remenyt nyujto
kilatcisok nyiltak volna Murakoz megmagyarosod.isa s
d zagr.ibi piispoksegtol elszakadasa tekinteteben es
akkor ta!dn meg a most benniinket fojtogat6 Tria
non urai is megertettek es melt.inyolt.ik volna Mura·
kozre vonatkoz6ldg a kolto Zrinyi Miklos jelszavci:t,
hogy »ne bcintsd a magyart !?«
De 1616-ban mar kimondotta P.izman Peter a
fopapok gyiilesen hires krisztustalan kijelenteset,
hogy "in�abb farkasok es r6kcik lakjak Magyar
orszcigot, mintsem eretnekek« s ezen elvnek gyakor
ldti megval6sitcisa volt, hogy a Pcizm.in Peter r.i
beszelesere a bani melt6sag kedveert a r6m. kat.
hitre cittert ifjabb Zrinyi Oyorgy a birtokair61 20 ref.
lelkeszt uzott el orokre, ugy hogy hires kanizsai
foldink, Kanizsai P.ilfi Janos egyh.izkeriileti jegyz6konyve szerint (amely di? esztergomi foegyhazmegye
leveltcircihan 6riztetik) di? o idejeben, 1632-ben a
Murakozben mar csak Turniscs.in volt reformcitus
es egyediil Legradon evangelikus lelkesz.
A Muran innen, Kanizsa kozeleben alakult ref.
gyiilekezetek sorscir61 a vcirnak torok kezre jutasa
utcin hu kepet nyeriink vcirosunk fentemlitett nagynevu,
de ismeretlen sztirmaztisu fi.inak ertekes feljegy
zeseibol. Ez a ferfiu Kanizsai· Pcilfi Janos (o magcit
gorogos - latinsciggal Joannes PJlilides Canisaeus -nak
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irja), aki 1629-tol 1641-ig a duncintuli ref. egyh.iz
keriilct piispoke volt."'
»Sziiletesi idejere nezve nem tudok hatcirozott
evszcimot, de azon koriilmenybol, hogy iskoliiit 1607hen mar bevegezte, all 1580-1585 koze helyezhetjuk« irja Thury Etele »A duncintuli ref. egyhcii!keriilet torle
nete« c. nagyszabasu muvenek I. kotete 218. lapjan. Tudjuk, hogy Somorjai Mate Jcinosr. kesobb felso
dunamelleki ref. piispok - es Pecs�yi Kiraly lmre a hineves enekszerzo - tarsascigciban 1609. junius 3-cin
erkezett Kanizsai Heidelbergbe s a hcirom holtig hu
barcit ott egyiitt iratkozott be az egyetemre. Ezek
kozul Somorjai 1585. februcir 21-en sziiletett, oncila
tehcit Kanizsai, tekintve tobb evre terjedo recto
riciicit, egy-ket evvel idosebb lehetett.« Elonevet szule
tesi helyerol vette - irja Thury Etele - s annak 1600ban d torok ciltal tortent bevetele utan Fertoszent
mikl6son, Csepregen, Koszegen, es Revkomaromban
tanult, honnan a somorjaiak vittek magukhoz rektor
nak« (u. nev. academica rectoria-ra). ltt megsze
rezven cu uti koltseget, ket ev mulva fenti ket baratja
tarsasagciban tanulmcinyai folytatciscira Heidelbergbe
ment, ahonnan 1610. nyarcin irodalmunk kimagasl6
alakjaval, Szenczi Molnar Alberttel meglcitogatta
Frankfurt, Freiburg, Giessen, Marburg, Herborn egye
temeit s visszaterve Heidelbergbe, innen indult vissza
hazcijaba es 1610. nov. 28-cin Somoricira erkezett.
A tud6s hireben cill6 Kanizsait versenyre kelve hivjcik
Sarvcir, Ersekujv.ir, Nagyszombat, Somorja, Rev
komcirom iskoltiik rektoraul, mely ut6bbi helyet
elfogadv.in, onnan Leva es Debrecen lelkesziiknek
• Ez a dunantuli egyhazkeriilet akkor a veszpremi, papai, vepi
(kesiibb kormendi), nemetujvari es kiskom11romi egyhazmegyekbol
,illott; a vizlendvai akkor sz.iint mcg, a mai kiilsosomogyi e,11ybaz
megye pedig eppeo nkkor csatoltatott at a baranyai superin("enlen
tiahoz.
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htvjcik meg, de 6 inkcibb a pcipai lelkeszi cillcist fogadja
el 1612. mcijus haviiban. Meir 1612. junius 16-an reszt
vesz a Kormendre osszehtvott zsinaton es azzal tette
emlekezetesse es cildottci nevet, hogy »ettol kezdve
egy nagy ,vretu, vastag jegyzokonyvbe feljegyezgette
roviden az iiltala emlekezetre melt6ndk tartott dolgokat,
kiilonosen az evenkint tobbszor tartott zsinatokon a
lelkeszi cillcisokrd felavatottak neveit, kesobb a jelen
voltdk- es tcivollevoket, mdjd d tcirgyalt iigyeket is.
Az o feljegyzeseivel kezd6dik egyhiizkeriiletiink leg
regibb jegyzokonyve, mely most a hercegprimcisi
foegyhcizmegyei konyvttirban . van Esztergomban. «
(Thury E.)
/
Pcipai lelkesztcirsa, Pathay lstvcin piispok szentelte
ot pappci dl 1612. nov: /11-en tartott koveskuti
(Zdlam.) zsindton, ahol a: .J5apai egyhcizmegye espe
reseve is megvcilosztatott � azota di! oreg piispoknek
ot gyermekekent tisztelo munkatcirscivci lett es valo- .
scigos jobb keze volt. Az 1617. evi szinten koveskuti
zsinaton az egyhcizkeriilet fojegyzoi tisztseget unne
pelyesen reciruhaztcik, amelynek betolteseben hal
hatatlan erdemeket szerzett. Az 1619-ben tartott
pozsonyi orszaggyiilesen ot erte d kitiintetes, hogy
Bethlen Gabor fejedelem es a jelenlevo karok es
rendek elott Peil ap. Heb. l. II. 16-18 versei alapjcin,
karcicsony mcisnapjan a nagytemplomban predikal
hatott es hogy az altala rendes kovciszos kenyerrel
szolgciltatott uri szent vacsorcin tobb mint otszor
annyian jcirultak az urasztalcihoz, mint tinnep elso
napjcin az udv_,ui lelkesz, Alvinczy Peter ostycis ur
vacsorcijcihoz. 0 hozta be hauinkban eloszor a Kcilvin
fele presbyteriumot s ad Pcipcin 12 taggal megszervezte.
Mikor Pathai Istvan puspok Esterhcizy Miklos
ncidor fenyegetesei miatt 1628. nov. 28-cin bucsuvetel
nelkul elkoltozott Pcipcir61 s Bethlen Gcibor fejedelem
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hiviisiira a belenyesi papsJgot fogadta el, nagy
iavarban hagyta egyhazkeriiletet, melybol Kanizsai
Palfi Janos mentette azt ki, akit kozben - Beythe
lmre esperes 1624-ben bekovetkezett halalakor maga Batthyany Ferenc, Nemetujvar ura kert fel
udvari papjaul s annak viiratlanul bek6vetkezett
halala utiin 6zvegye Lobkovitz Poppel Eva gr6fn6
hivott meg nemetuiv.iri paps.igra. Kanizsai a koz6hajnak engedve fogadta el a meghivast s nemet
ujvari tisdsegeben erte ot a kitiintetes, hogy di!
egyhcii!keriilet es a patronus urak egyhangu bizalma
a kormendi isinaton 1629. mcircius 18-c:in a puspoki
tisztsegre megvc:ilasztotta.
Erdekes, hogy a piispokke vtilasztasahoz sze-/ ..
rencset kiviin6 tiszteloi koziil elso helyen Kanizstti
Sz(alay) Mihaly, 1621-1652-ig nagyszombati lelkesi es
esperes udvozolte ot, aki bizonycira szinten nagy
kanizsai suirmazasu volt es aki egy mcisik Kanii!sai
Jcinossal s meg tobbekkel egyiitt tartotta a gy.isz
beszedet Batthyany Ferenc, a hatalmas parfog6
folott d nemetujvari templomban, � bizonysagaul
ann;,k, hogy Kanizsa vcirosa t6r6k kezre jut.:isa elott
t6bb kivcilo ferfiut adott a ref. anyaszentegyhiimak.
Kanizsai eros kei!i!el vegezte di! egyhazkormanyzcis
munkajiit s mindjart di! elso evben harminccal n6velte az anyaegyhcizak szamcit. - Meir Pathay pi.ispok
sege idejen sok volt a panasz d Balaton alatti Somo
gyi gyiilekezetekre es azok papjaira rendetlensegiik,
senkitol fi.iggeni nem akarasuk miatt. A baj forrcisa az
volt, hogy mivel torok hodoltscig alatti teriiletek voltak,
sem az esperes hozzcijuk feliigyelet vegett kiszcillni,
sem ok maguk di! egyhazmegyei es keruleti gyulesekre
jarni a t6r6kokt61 felve nem tudtak, nem mertek.
Azert ok maguk is jobbnak liittak di! u. nev. felso-bara
nyai superintendentiahoi! csatlakomi. Ebbe a io rend
kedveert Kanizsai vegre is bele egyezett es 31 gyiile-
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kezetet Simcindi Pal akkori rcickevi lelkesz piispok
sege ala elbocscitott, de megkerte Simcindit, hogy
er6s fegyelem alatt tdrtsa oket.
t,.,l!g Kanizsai egyhcfakeriilete javciert fcirndozott,
vciratldnul sotet vesifellegek tornyosultak feje tole.
lfju foldesura, 8dtthyciny Adcim a gr6fi cimert es
anyagi erdekekert Pcizmcin Peter ciltal biztatvd 1630ban cittert a r6m. kat. vallcisra s ifjui tuzzel lepelt
fel elobbi hitfelei ellen. 1633. ciprilis 13- an a gr6f a
szombathelyi prepost ciltal a nemetujvciri templom
kulcscit elvetette a reformcitusoktc51 s oket abb61 ki
zcirta, dee. 14-en pedig sok gorombdsr'igok utcin, ndgy
esoben kiuzette dZ Urndk elemedett szolgcijat ottho
ncib61; vegre 1634. janucir 9- en kiadta hirhedt rende
letet, hogy az uradalmaiban levo luthercinus es kalvi
nis: a lelkipcisztorok 15 nap alatt kihurcolkodjanak.
Nensokara 40.000 jobbcigy.it kenyszeritette a rc5m.
kat. hitre valc5 atteresre. (Fessler J. Die Oeschichte
der _Uugarn. IX. 483. I.)
A Sdjat hazaba, Papara menekiilt fopcisztor
ellensegei miatt Pcipcin sem maradhatott; de hivatcis erzetenek szep bizonyscigat adta ,mat, hogy d kecske
meti fenyes egyhaz tobbszori, turelmetleniil s0rget6
meghivciscit szeretettel elh,:iritva magcit61 - a csoglei
zsinat hatcirozala szerint - hogy megmaradhasson
ezer veszellyel kiizdo, de szivehez forrott egyh,fa ·
keriileteben, a hires-neves Kecskemet helyett »d
pogciny orra elott levo s mint valami jeg hatcin epit
tetett Kiskomcir« megh,vasat fogadia el, melyet
Akoshazi Sarkciny lstvcin kiskomtiromi fokapitciny, ez a
vallcisos four szeretettel kozvetitett. Fizetese lett a
vitezlo seregtol 125 forint, Scirkany lstvcint6I 20 forint,
a vicekapitanyt6I 16 forint, azonkivGI a st6la. De cid
legaltibb szet etettel adtak.
Kiskomaromba erkezese utcin - mint Papcin is
tette - nyomban megszerveei az egyhciz el61jcirc5sagcit,
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a Kcilvini presbyteriumot es elkesziti dnnak szerve
zeti szabalyzatc:it. Alljon itt emlekiil d presbyterium
nevsora, amint di! fenmarddt d kiskomaromi ekklezsid
hires anyakonyveben, dmelyet meg Pdthdy lstvcin
kezdett meg s dmely ma a pcipai foiskola leveltci
rciban kincskent orii!letik. Ime az egyhcfo tancicsosok:
6. Posa vajdd
1. Szabdtoni J,foos, vajdd
7. Bornemisszd Oyorgy
2. 8dranyai J,foos
,,
8. Barbely Peter
3. Balassa Benedek ,,
4. Recsei Andras
,,
9. Barbely Istvan
10. Bocskdi Andrtis
5. Koswrus Peter
11. Tur6s Miklos.
Egyhc-idiak: Szdlai Peil, Kecskemeti Lasz16, Oyorgy
Deak. Az egyhcizfiak tisztit Tothi Lengyel Farkas
alkdpitciny (Lengyeltoti kozseg foldesura) olvdsta fel
es oket tisztiikben megerositette.
Sajat gyiilekezetenek rendben tdrtcisan kivGI
Kdnizsdi fogondjat d belso-somogyi egyhazak rendbe
szedesere forditotta s iigyeik intezesere 1634. junius
7-ere Kiskomaromba zsinatot hirdetett, melynek le
folycistit szinten. megirja d dunatuli egyhazkeriilet
jegyzokonyvebe, amelybe legelso helyre vezeti be
a kiskomciromi esperesseghez tartoz6 39 egyhaznak
nevjegyzeket, dmint kovetkezik :
Kiskomcirom varabcin levo egyhaz.
Magyarad.
Karas
Oc1lambok, Reese, Posfolde.
5 Kiskomtirom viirosi ekklezsia.
Vid.
T apsony, Szakcicsi, Merke.
lnke, Ded, Vese.
Bohonye, Dcivod,
10 Ndgybajom.
Kisbajom, Kutas.
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Eotvos, Kony, Belog, Szob.
Korpcid, Szabcis.
Lcibod, Hosszufalu.
15 Ujlak, Ujnep. Visonta, Aracs.
Szentkircily, Oorgeteg.
Csokona, Oyorgyeos.
Csurg6, Nagy-Marton, Alsok.
Sarkad, Czente.
20 Szenta, Bolhcis.
Segesd, Kismarton.
Csokol�ak6.
Oige, vtelek.
Hederhel, Hencse, Visnye es Kadarkut.
25 Szentbenedek, Patcza, Szelna.
Szomajom, Kisasszond,
Mero, Ujlak, Keczel.
Hetes.
Csoknya.
30 J.id.
Egres, Vcirda.
Aszal6.
Szomodor, Atcid.
Szentmikl6s, Mernye, Eczon.
35 Kethel, Must, S,fri, Magyare.
Keresztur, Bereny, Szentgyorgy.
Scimsond.
Marczali, Oomba.
Scivoly, Mar6t.
E ncvjegyzekben ,u egy sorban levo egyhcizak
egy lelkcszi cillomcist kepeztek - vciltoz6 szckhellyel.
E nevsor utan Kanizsai megjegyzi, hogy d zavaros
idokhen az cig. h. evangelikusok ciltal elfoglaltattak:
1. Marcali, Oomba. 2. Segesd. 3. Somogy. 4. Puta.
5. Sojtor. 6. Hah6t. 7. Oelse egyhcizak.
A Kanizsai PciJfi Jcinos ciltal husegesen vezetett
kiskomciromi egyhciz nevezetes anyakonyve 1637.
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julius 8-an egy idore megSi!dkdd; Konii!Sdi utols6
sojcitkei!ii bejegy2ese pedig di! anydkonyvbe 1638
idnucir 10-en kelt es megint nines di! tovabb vei!etve
1639. iuliusaig, de dltol kei!dve mar rendesen ve2eti
-dzt Kdni2sdi Palfi Janos veje s egyben hivdtdli utodd,
Bereczki Daniel esperes, dki Kdnii!sdindk Pdnnd nevu
leanyat vette felesegul. Az anydkonyvi bejegyzesek
e Si!dQQdtottseigcit ai! mdgydrazi!d meg, hogy di! osz
Vdllcisi bdjnokot tobbsi!OfOS Si!elhudes erte s d beteg
puspok masodik nejevel, Thdly Kdtcivdl es kis fiaivdl,
Peilldl es Janossdl elkolt6zott Pcipcird, d Sdjat ha2.iba,
dhonnan 1641. aprilis 9-en csendes hdlalldl UrahOi!
kolt626tt, dkit egesi! eleteben oly huseggel Si!Olg.ilt.
A vo, Bereci!ki Daniel 1655-ben peipdi lelkesz lett,
mdjd 1656-bdn esperes, mig d somogyidk espe
reseve ugydnakkor Ratkai Oyorgy kiskomO:ron:ii lelkeszt
vcildsi!tottak meg.
/
A duneintuli egyhJzkeruletnek �dni2sdi eiltdl
megkezdett ivretu jegyzokonyvet C2egledi Peil puspok
vezette 1643-49-ig, mig d C2egledi }It.in kovetkezo
Geil l rr:i re (szi.il. Als61endvan, 1596-bdn) pi.ispok ide
jebot ·,csdk di! 1654-ben Papan tdrtott zsindton jelen
voltdk nevsorat jegyeztek dbba ; de d koi!benso
hianyz6 j�gy26k6nyvek is beirdttdk egy masik negyed
ret dldku konyvbe, dmely 1837-ig megvolt Papan di!
egyhai!keri.ileti leveltcirbdn - »d vesi!premi tractus
in 4-o pergdmentbe kotott protocolluma« cim dlatt - ,
<le dzotd nyomd veszett.
E jegyi!ok6nyvek tdnusagd szerint Kiskomaromhdn 1640 tcijcin mutdtkozndk elosz6r masvdllasudk is:
mert d kiskomciromi sereg d csoglei zsindtra 1639.
mcijus 22-en ki.ildott leveleben ».kicsinytol fogva /
ndgyig szomorudn tuddtjd lelkitd9ff6 nelki.il val6 fo-./ I
gydtkozott eilldpotjukdt« es di!�ft kerik VdQY Si!�li'.
Oyorgy urdm Vdgy Berectk,i/Deiniel urdm hozzajuk
kuldeteset a lelkeszi szolgdldtrd, mert meir »ide-gen
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valltisuak is ferkesztenek Kiskomtiromba« (Thury i.
m. 292. I.) - val6szinuleg a lelkeszvtilstigot kihas:c
ntilva. Ei! »idegen valltisuak« bizonytira hatalmas
tcimogatcisra talalva elfog\aljcik a kiskomtiromi tem
plomot, amelyet di!Onban di! 1647. evi orsi!tiggyiileshei!
intezett panas:cukra - d linci bekekotes alapjan
vissi!anyert 90 templom k6z6tt - vissi!akapnak a kisko
mciromi reformatusok. De ei! a templomfoglaltis mar
elore vetett arnyeka a nemsokara \. Lip6t alatt d•
protestcinsokra nehezedc5 gyasws idosi!aknak.
A k6\tc5 Zrinyi Miklos boles mondasa si!erint
»a protestcinsok szabadstiga es a:c ors.uig szabadsaga
egy alapon sarkallik.« De a zsarnok I. Lipot szabad
sagot, jogot es alkotmanyt ismerni nem akart, hanem
hosSi!\1 uralkodcisa alatt - amint 1687-ben, amikor
Magyarorszag szabad kircilyviilasi!t.isi jogar61 lemon
dott, nyiltan ki is mondotta ,_, csak »ex gratia et
clementia adhuc« (irga\omb61 es kegyelembol) tiirte
meg a protestansokat es mivel a t6rok h6doltsag
megszunese utan teljhatalmu h6dit6nak erei!te magcit
a t6r6ktol visszafoglalt 6riasi teriileteken: ei!ekbc51
boven juttatott kegye\tieinek s ai! ily modon lek6telezett uj foldesurak territorialis jogaikra hivatkmva
kenyszeritek jobbagyaikat a r6m, kath. hitre vc1l6
citteresre s ai!On hamis fogas alapjcin, hogy a protes
tcinsok Si!abad vc11lcisgyakorlc1tcit biztosit6 orszagos
t6rvenyek ervenye a volt t6r6k h6dolts.igra nem
terjedt ki, a felszabaditott res:ceken eroszakkal el
foglaltak a j)rotestans templomokat, iskolakat s mas
egyh,fai javakat, legelosz6r is el(faven a lelkeszt, hogy
a piisdor nelkiil maradt nycij elc5bb-ut6bb kenytelen
legyen a r6m. kath. plebanos swlgcilatJval elni s
beh6dolni.
A templomfoglalcisok oly rohamosan mentek
vegbe, hogy d protestcinsoknak d soproni orszag
gyiilesre (1681) beadott feli'rata mJr 888 templomuk
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-elvetelet pandswljd - es e Si!dm hitelesseget eppen
-cl rom. kdth. kdrOkndk es rendeknek d soproni orszaggyi..ilesrol I. Lipothoi! dl.ii!dttdl benyujtott »serelmi
felirdtd« igdwlja, dmely szerint eddig »Somogybdn
egy pleb.inos sem volt, predik.itor pedig kori..ilbeliil
100 tdlciltdlott« - s dmidon di! u. nev. vdllcisi mi:da
commissio ( vegyes biwttsag) ossi!ei..ilese elotti hat
-evben (1715-1721) orszagszerte ujrd 140 protestans
templomot foglaltak el eros:i!dkkal : nem csodd, hogy
d XVIII. Si!di!dd kocepen Somogyban d reformcitu
soknak mar csak 35 anya- es 15 leanyegyhazuk
tengodott. Megsemmisittetett maga ai! egyhciz
·megyenek nevet ado kiskomaromi ekklezsia is,
- 1655-ben epiilt j6hiru foiskolcijcival egyi..itt - awn d
jogon, hogy d si!abad vall.isgyakorlatot Papavdl es
Si!entgr6ttal egyi.itt mint vegvar nyerte, de ei! tt
. jellege d torok kiiizesevel megszi..inven, d szabad
vallcisgyakorlathoz val6 jogcime is megsi!iint. E
videken vele egyi.itt - legink.ibb1717-ben - vesztettek
el templomukat Galambok, Tapsony, Csurg6, Nagy
bdjom, Csokoly es mindazok d Kanizsai P.ilfi Janos
piispoksege idejen li.iltala felsorolt gyi..ilekezetek is,
-amelyek Somogy- es Zalav.irmegyek erintkezesi
vonal.in fol a Balaton partj.iig es Kaposvcirig viragi!O
ref. egyh.izak voltak s amelyek kozi.il II. J6i!sef cs.iszar
1781-ben kibocs.itott tiirelmi rendelcle Zalcibdn mar
csak az egyetlen galamboki gyi.ilekezetet tudtd hal6-d.is.ib61 eletre kelteni.

Ill. A nagykanizsai ref. egyhazkiizseg tiirtenete
a jelenben.
A nagykanizsai reformatusscig elobb mint
·szorv.iny, kes6bb mint fi6kegyh.iz - amelyben olykor
istentis2teletre is osszegyujtettek a hivek - di! 1887.
-evig a galamboki dnydegyh.izhoz tartozott. Ai! 1886
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evben kezdt«y·poraib61 megeledett fonixkent bonto
z.ir y.it, amikor a tisztes osz patriarcha,
gatni
�
Karmen
S.indor hedrahelyi espereslelkesz, kesobb
egyh.iz riileti fojegyzo es pi.ispokjelolt - mint
misszi6i eloc1d6 - a belsosomogyi ref. egyhazmegye
es a dun.intuli egyhazkeri.ilet kozgyulesein lelkes be
szedeket tartott a Nagykanizscin, e szerinte nagy
jovo elott cill6 v.irosban egy reform.itus misszioi
egyh.izkozseg elod.izhatatlan megs2erve2ese erdeke
ben. A feli.ilreil jovo biztdtO kezdemenyezes nagy
meltcinylcisra talalt a nagykanizsai kir. torvenyszek
akkori lelkes elnokenel, Cseresnyes Scindorncil, aki nek
boles ircinyit.isa, segitsege mellett 1887. nov. 13-cin
megalakult a misszi6i egyhcizkozseg a Zalamegye ,
deli feleben es tole nyugatra egesz Fiumeig szet- ;/
sz6rtan elo reformcitus hivek oss2etartcisa vegett
di! 1888. ev eleien lelkipasztort is kapott Mato!fsy
lstvcin szemelyeben. A lelkeszi javadalom biztosHci
scira a ref. egyetemes konvent 500 forint ref. koz
alapi segelyt szavazott meg evi segelyul, amit a 68
lelket sz.iml.il6 gyi.ilekezet anyagi erejehez merten
egyh.izi ad6jcival eges2itett ki c1 szGkseglethe2 kepest.
Az elso istentisztelet 1887. nov. 13-cin a kozsegi polgciri
iskola IV. osztcilyu tdntermeben tartdtott; kesobb a�
ozv. Thdssy Abelnet61 di! Ardny Janos-utcd 5. szcim
alatt 400 forintert berelt h.izb,m dldklttdtott az isten
tisztelet tdrtciscira :1imaterem es nyert ldk.ist a h.
lelkesz. Mdtoldc\r· Jstvcin lelkesz azonbdn - dZ dlap
veto munk.ikdt:..elvegezven - itteni cillastit mar 1888.
szeptember 23-an d Td nezve elonyosebb gorgetegi
h. lelkeszseggel cserelte fel.
Helyebe az isteni Gondviseles egy igazi tiizlelkii
misszionciriust cillitott· a gyulekezet 6r6k6s halcijcira
erdemes J<ivory Mandor szemelyeben, dki minden
igyekezetet a rcibizott szeles mezon szetsz6rt csontok
osszeszedegetesere es eletre keltesere szentelte. Erot
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ontott di! elalet hivekbe, felvette gondjat di! egyhdi!
iskolas csemeteinek, visseahdl.:isi!ld di! elhald�fott
lelkeket; kert, k6ny6rg6tt, i!orgetett di! egyh,fai fel
sobbsegnel eleinte ldnyhan t.:imOj;idtott gyiilekeze
teert; 80 frt. segelyt esi!kozolt ki a varosn.il; tem
plomtelek adomr:inyoi!.:isaert fordult a foldesurhoz;
munkat.:irsakat nevelt magcinak s az eleinte lenei!elt
»pogany pap« csakhamar tisi!leletet szeri!ett a refor
m.:itus keresztyen nevnek Nagykanii!Sdn. De legszebben
iellemzi faradhatatlan munkass.:igat az a teny, hogy
mig az o Kanii!sara jovetelekor elodie csak 68 ref.
lelekrol szamolt be, Javory ket evi kanii!Sdi mukodese
ut.:in mar 188 altald egyenkent ismert ref. leleknek,
koi!tiik 17 tanul6nak lelki gondoi!.:is6t vegei!te hCi
seggel. Felkeltette a hivek, kulonosen a bmg6
Tabithak .:ildozatkeSi!Seget, akik versenyre keltek di!
urasi!tdld es Si!Oszek feldisi!iteseben. Ai! elso ilyen
adoman�oi!6 a galamboki Csire J6i!sefne - T 6th
Kincses Erzsebet asszony volt, akinek peld.:ij.:it kovettek
Staab J6zsefne, Kovacs Lajosne, Bontz Andorne,
Kercsmar Denesne es foleg KarCi!dQ Belane urnok.
Mar elso Scolgalati eveben hozz.:ifogott d templomes iskola(!)alap gyujtesehez s nagy f.:irads.:iggal 3000
»esdo Si!Ozatot« kiildott szet d helybeli es orsi!dg
szerte lak6 j6tetlelkekhez; - es midon 1891. tava
sziin kibucsuwtt Nagykanizsar6I, hogy somogyviszl6i
rendes lelkeszi .:illas.:it elfoglalja, 3668 frt. 47 kr.-t
tett ki a beerkezett adomanyokb61 gyult templom
alap. Val6ban a nemesen bet6lt6tt elethivat6s bol
dogit6 erzetevel es hivei .:ildaskivancisat61 kfserve
vehetett bucsut harmadfelevi lelkip.:isztori mukodes /
szinhelyetol, a biztos alapokra fektetett nagykanii!sa·y
gyulekezettol - lstennek ez ,:ildott szolg.:ija : Jrivory
✓
N�dm!
}.:ivory helyebe j6tt a kiilfoldi tanulmanyair61
nagy nyelvismeretekkel s ott si!enett feleseggel
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hdzajciba viss;!dterc5 Sarl{�dy Titusz, aki azonban alig
masfel evig folytatta itr'csendes lelkeszi mukodeset
s mciris Kdposvcirrd rendeltetett h. lelkesziil. - Utana
a becsi egyetemen tdnult Seregely Dezso volt darcinyi
s. lelkesz neveztetett ki Ndgyk}'lnizsarn misszi6i lel
kesziil, akinek rovidesen sikeriilt kikiizdenie Keszt
helynek es misszi6i videkenek Ndgykanizscihoz csa
tolcisat es a horvators!agi lepoglavdi fegyhaz gondoz6
lelkeszeve kinevezteteset. Az 1893. evben vasaroltatott
meg imt1terem es lelkeszlt1k celjaira d Javory altal
gyujtott penzen es 3000 frt. - 32 evre sz6l6 70/o-os amortiz,foi6s kolcsonnel 7000 forintert a
Batthyciny-utca 16. szcim alatti urilak, amelynek vetel
arcib61 dl! elt1d6 Somssich Lorincne urnc5 300 forin
tott nagylelkuen elengedett. Az epulet ataldkHa�cit
Saller Laios vegezte s d hamdk Batthyany-utcai' olf:
ddlan 1893. okt6ber 15-en szenteltetett fel Pdp Gabor
piispok ur altdl az imaterem. A feldvatasi iinnepelyen
megjelentek: Begedy Istvan esperes, Szabo Kalman
egyhazmegyei gondnok es Peti ..Lorine misszi6bi
zottsagi elnok, aki dl udvdron,..,/az imaterembol
kiszorult gyiilekezetnek predikcilt. Nagykanizsa vcirosa
ekkor az atalakitasi koltsegekre 500 forintot ddomci
nyozott. 110 forintert ez dlkalomr4 harmonium is
Slereztetett be, amelynek ,irat Sereg'ely Dezso lelkesl
Oalambok, lnke, Nemesded
Alsok gyiilekezeteiben
predikcilta ossze. Horvath/ Joi!sef visontai lelkesz
pedig 50 foritot hagyoro.inyozott az egyhamak. Az 1897. evben, vegleges elkoltozesok alkalmaval al
6r6k6s th. fogondnokkci valasltatott Karclag Bela
hercegi nagyberlo 500, Istvan· fivere pedig 200 frtos
alapitvcinyt tettek slegenysorsu confirmandusok se
gelyelesere. Ugyanez ev/okt6ber 31-en unnepelte
az egyhaz 10 eves fennall!lscit, amely alkalomm,1' annak
atyai tutora, Kormen9y S,fodor egyhazkeriileti fo
jegyzc5 tartott meghato iinnepi beszedet.
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1898. majus 8-an fenyes iinnepsegek kereteben
ment vegbe dr. Antal Gc1bor piispoki egyhcizlcito
gatasa, ki dZ imateremben Lukacs ev. 12: 32.v. dlapjan
{Ne felj, kicsiny sereg ...) tartott szivbemarkol6
si!ent beszedet. Vele voltak: Jankovich Laszlo grof
foispan, Kormendy Sandor e. ker. f<?iegyzo, Szabo
Kalman e. megyei gondnok, Barakonyi·Krist6f esperes
�
N c;igy Lajos e, megyei fojegyzo.
V 1900. ciprilis 1-sejen elbucsuzott Nagykanizscir61
d somogyhatvani lelkessze megvalasztott Seregely
Dezso es helyebe di! esperes dr. Kuthy Zoltan
newyorki lelkeszt helyezte Nagykanimira. Az egyhaz
-kozseg onallosagcira hivatkozvc1 hevesen tiltakozott e
kinevezes ellen, mire dZ ingeriiltseg lecsillapitcisa
-kedveert Kuthy Zoltcin (a kesobbi hirneves esperes)
visszalepett; az egyh,iz pedig Vecsey Zsigmond
polgcirmester es presbyter tapintatos ko!belepesere
·belenyugodott Kov.ics Kalman szekesfehervari hit
oktat6nak a piispok ur altal misszi6i lelkessze val6
kinevezesebe, aki cillomcis.it 1900. mcijus 6-cin fog
lalta el. - Kozben H11lasz l'lmre galamboki lelkesz
volt az egyhaz gondoz6ja.
Kovacs Kalmcin somogyjadi lelkessze vcilasztatvcin
meg, mar 1901. junius vegen bucsut mondott Nagy
kanizsanak s helyebe hat pcilyazo kozul a gyiilekezet
6hajara a piispok ur Murcinyi JJnos volt hajdun,incisi
hitoktat6t nevezte ki misszi6i lelkesznek, aki cillomcisat
julius 1-sejen elfoglalvcin, nagy lelkP.sedessel fogott
munkaba. Belcitta, hogy a lelkeszfizetes rendezese
nelkiil a lelkipcisztorok gyakori vciltozcisa miatt az
egyhcii! meg nem erosodhetik, sot folytonos zava
roknak nez elebe. Azert a lelkeszek allami fizetes
kiegesziteserol alkotott 1898. evi torveny minden
leheto elonyet biztositani kivcinta egyhciza es d maga
iavcira s az elodei ciltal helytelen alapon meginditott
�erelmezes adatait az egyhtiz atyai j6akar6jcival
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Kormendy Scindor misszi6i bizottscigi elnokkel s dz
esperessel es piispokkel helyesbittetven - mialdtt
ejt-napot eggye teve utazott Hedrahelyre, Libod,
Komcirom es Buddpestre - a beterjesztesi hat.irido
utols6 6rtijtiban beddtd uj adatokra felepitett es jol
megokolt kervenyet d kultuszminiszteriumba, dmely
elszcint lepesenek eredmenye Ion, hogy a nagykdni
zsal ref. misszi6i lelkesz fizetese - az elobb meg
cillapitott 274'30 K-vdl szemben - a V. K. M. 59324. sz.
1901. szept. 21-en kelt leirattivdl (1901. ju\ius 1-sejen
kezdodo\eg) 863"20 K kongrutival 1200 K-ra kiegeszit
tetett s ezzel d folytonOSdn hullcimz6 nepessegu
nagykanizsai ref. gyii\ekezet jovoje biztos alaprd
helyeztetett. Eeutcin veg\eg meg.illapittatott d lelkesz
dijlevele, amely egyh.izhat6s.igilag j6v.ihagyatott ;
rendbehozatott a lelkeszi iroda iigykezelese ; dZ
imaterem stilszeruleg kifestetett, sz6szekkel es mci
sodik papszekkel ellcittatott s a sz6szek Gyorffy
Jcinosne urno adomciny.ib61 kiv.il6 muveszi erteku
btirsonytakar6vdl ekesittetett; vegiil a regi kis har
monium helyebe 400 K r.ifizetessel Orb,in Karoly
keszitmenye, egy 1200 K-ra ertekelt szalonorgond
.illittdtott be, dme\ynek vetelcirat d lelkesz cegledi
es d Somogyi gyiilekezelekben eszkozolt gyujtese
fedezte s amelynek feldvat.iscird 1902. okt6ber 31-en
megjelent az egyh.izk6zseg atyai baratja, a 85 eves
Kormendy Sandor, dki ezuttal megtekintette a tem
plomma .italakitasra tervbevett Hauser-fele hcizat,
de amelynek megvetelehez 6riasi osszegre leven
sziikseg, azt o sem helyezhette kilatasba. Ekkor
elmondott atyai tanacsa volt a kanizsai egyhaz 6r6k
hcil.ijcira erdemes patridrchcinak a kdnizsai hattyudald.
Az egyhciz uj orgoncihoz kcintorul B.inekovich Janos
allami tdnit6t kerte fel. - Muranyi ezutan felemel
tette dZ egyhaz varosi segelyet 300 K-rd, rendbe
hozta az egyh.izi dd6fizetest, maid a tehetosebb
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egyhciztagok onkentes ad6jcib61 letesitette ·a »tem
plomalapot«, mely az elso evben 111 koroncit; c1
mcisodik evben 149 koroncit eredmenyezett a szent
celra. Vegi.il kiterjesztette gondjcit d Si!Orvcinyokra
is: ellcitta d hitoktatcist es Keszthelyen Biro Jozsef
polgciri iskolai igai!gat6t, Csciktornycin Zakcil Henrik
iigyvedet, Letenyen pedig Choma Odon tiszttart6t
vcilasztatta meg a fi6kegyhciz gondnokcivci.
Murcinyi Janos di! 1903. ev vegen somogybcil
vcinyosi lelkessze vcilasztatv.in meg, miutcin a korcibbi
papv.iltozcisi zavarok elkeri.ilese vegett iigyesen gon
doskodott hivatali ut6dr61, december 20�an bucsut
vett a nagykanizsai gyi.ilekezettol es mindeni.itt j6
emleket hagyott hcitra a »kis Mur.inyi• Nagykanizsa
vcirosciban.A lvlurcinyi rcibeszelesere Kanizscin bemutatkoz6
K.idcir µ'ajos budapesti hitoktat6 s felszentelt lelkesz
es koiepiskolai tancirjelolt egyhangulag meghivatvcin
a ref. lelkeszi cillcisra - miutcin a vcilasztcis piispokileg
megerosittetett - 1904. janucir 1-sejen foglalta el
lelkeszi cillciscit. A belsosomogyi lelkeszeknek vele
szempen mint fov.irosi s mcis egyhazkeriiletbol jott
lelkesszel szemben mutatkoz6 idegenkedeset legyozve
- mivel lelkip.isztori .ill.is.it az isteni keyyelem
ajcindekcinak tekinte - lelki orommel Si!entelte min
den erejet kicsiny, de nagyrahivatott egyhazcinak es
mindjcirt ail elso evben tobb jonevu gyiilekezet lel
keszeve val6 meghivcisat, mint Krisztus Urunk a
d kiserto Si!dVdt, visi!autasitotta. Nemcsak d kanizsai
kozpont, hanem egyenloen a nagykiterjedesu missi!i6i
teri.ilet lelkipasztorcinak, orcill6j.inak erezven magat,
nagy gondot forditott a sz6rvcinybeli hitoktatcisra s
ei!ert Keszthelyre hetenkent, Csaktornycira pedig
legalabb havonta kisi!.illt hitoktatcis vegett, mindket
helyen helyettesrol is gondoskodvcin. Kesdhelyen
evente 5, kesobb 6, Csciktornycin legalcibb 4, Lepog-

ldvcin 3, Letenyen 2 (s a megszcillcis elott Perlakon

2, a megszcillcis utan helyette Pacscin 4) istentiszte

letet veuzeset vcillalta, d hiveket mindentitt lakcisukon
is felkereste s oket bibliamagyarai!attal, iranyitcissal,
vallcisos iratok osdogatascival is hitokben erositgetle.
Az 1907. evben a nagykanizsai misszi6i egyhci1.k61.seg
reg vitatott anyaegyhcizi jellege es hon 6hajtott sza
bad lelkeszvcilasztcisi joga is hivatalosan elismertelett
es c!ll egyhciztancics a lelkeszvcilasi!t6k nevjegyzekenek
osszecillitascira felsz61itcist nyert.
Kezdettol fogva szomoriian tapasdalta a lelkesz,
hogy a nagykanizsai szuk imaterem nem felel meg
az egyhciz melt6scigcinak es i.innepeken kicsiny is a
-kozonseg befogadciscira, azert minden alkalmat felhasz
ncilt a templomalap gyarapttciscira. A s1.6rvcinybeli
Mvek ad6jat egeszen a templomalap novelesere for
ditotta, d Konventnel 1.orgetett a templomepitesre
tokekamatsegelyert es e celra 1907-ben 5000 K,
maid di! 1914. ev eleien 19000 K segelyt nyert is a
gytilekezet, - de sajnos, nem a kello idoben. Meir
1905-ben megvehette volna az egyhciz a Terscinszky
fele hcizat 11000 K-ert (ma a Tarsadalombiztosito
lntezet haza), de mivel dl elado d penne vcirni nem
tudott, ti vetel elmaradt. Ugyanigy jart di! egyhcii! d
Szekeres-kerttel is, amelynek kialkudott 28000 K
vetelcirara a ioindulatu elad6 ket evig vcirt s vegre
is a vetel abba maradt. Ugyaniigy jcirt az egyhciz a
Herics-T6th-fele hatalrnas eptilettombbel es meg
tobb esetben. - Az egyhciz tobb ii!ben kert I em plom
telket a herceg Batthyciny-Strattmann hitbiwmany
urcit61; a felelet csak igergetes, vegre teljes elutasitas
lett. - 1910-ben mcir teljesen szuk volt az imaterem
es szuk Jett d Mgycsalcidu lelkesz lakasa. Ekkor d
regi imaterern a lelkeszcsalad reszere ket lakoszobcivci
alakittatott cit, d regi eptilet folytatasakepen pedig d
Batthyany-utcai oldalon kulon iii imaterem epittetett
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mintegy 4000 K koltseggel, d templomdlapbol vet t
kolcsonpenzen. A lelkesz pedig h.ilab61 a templom
epites celjcira orszcigos gyujt6 korutrd indult dZ 1910.
es 1911. ev nyaran es 11000 gyujtoivet ki.ildott szet
dz orszcigbd. A gyujtott penzb6I el6szor is templom
telek vasciroltc1tott. Az egyhaz Vecsey Zsigmond dkkori polgarmester - egyhaztancicsos biztatJsard d
Hunyady- es Kolcsey-utccik Sdrk,fo, d kdtonc1i kincstar
tulajdoncit kepez6 - 457 □-oles telket a rc1jta lev6, sok
epuletc1nyc1got tdrtdlmaz6 kdtonai agyraktarral - l0780
koronaert vette meg azon remenyben, hogy ott
Vecsey terve szerint rovid idon beli.il piacter nyilik
mt'g s az egyhaz odd d templommal kapcsoldtos
jovedelmez6 berhazdt epittet. A varos pedig 1910-ben
evenkenti 1000 koronat vett fel koltsegvetesebe mint
kiilon kezelendo ref. templom-dlapot es d ref. egyhaz
evi segelyet 500 koronard emelte fol. - Az 1912.
ev ciprilis 28-an rendezte dZ egyhaz nc1gyszc1bc:isu.
Kdlvineum-i.innepelyet dr. Baltc1zcir Dezso pi.ispok ell
mcis neves el6dd6k kozremiikodesevel, melyhez
foghdto fenyes estelyt dZOtd sem latott d Polgari
Egylet ndgyterme s amely 1364 koronat jovedel
mezett d Kdlvineum fiuc1rvc1haznc1k s ugyandnnyit d
ref. templomalapnak.
A ndgykdnizsai ref. egyhaz dz 1907-ben kiralyilag
szentesitett Egyhazi T orveny Ill. t. c. 13. §-a ertel
meben dzonnal eletbe leptette dz 11j egyhazi dd6kulcsot,
dmely szerint dz egyhazi acl6 dZ egyhaztagok allami
egyenes ad6jcindk 100/o-abdn s dz ehhez igdzod6
fokozdtos szemelyi ad6han allapittatik meg s erre
hivdtkozvd kerelmezte d kivetett egyhazi ad6b61 nem
fedezhetc5 egyhazi szi.iksegletek kielegitesere dz ad6tehercsokkentesi alldmsegely meg,illdpitasat evi 2020
K-ban, - szamitasbd veve d Szekeres-kert vetel
cirandk evi torleszlesi reszletet is. Az ezt targydl6,
Csurgon tdrtott bizottsagi i.iles utan d Konventi bi-
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zottstig csak evi 140·30 K ad6alapi segelyt tillapitott
meg 1909-tol kezdve dl egyhtiz reszere. lgy a z
egyhtiz lernaradt a Szekeres-kert megvetelerol; mert
az ad6alapi segely nem adhat6 uj beruhtiztisb61
eredc5 ad6sstig torlesztesere, az Orsz. Ref. Kozalap
pedig elkesett a segitessel. A lelkesz nem nyugodot t
bele, hogy az orsztig legszegenyebb egyhtiza a z
ad6alapi segelybol csak a szcinalom morrniit kapja
s uj kervenyezesekkel zorgetett a konvent ajtajcin Tisza Istvan e. keriileti fogondnokkal tobbszor sze
melyesen is ttirgyalva, rnig ve gr e az egyhtiz ad6teher
csokkentesi cillamsegelye 1915-ben evi 472 korontiban
tillapittatott meg, 1913-ig visszamenoleg.
Az egyhtizat jobb jovoje hajnalhasadtisa idejen
villtimcsaptiskent sujtotta a vesdeseg, c1mely a 47
eves dalitis Vecsey Zzigmond polgtirrnesternek
elhunytcival 1913. julius 14-en erte, aki kirnagasl6
tilltisanak hu es kozelisrneresre melt6 · betoltesevel
egyhtizunknak is dicsoseget szerzett s aki egyhtiz
kozsegiinknek 1900 6ta presbytere, a belsosomogyi
egyhcizmegyenek nagyra ertekelt tanticsbfrtija volt.
Haltila nem csak orokke ftijdalmas vesztesege a
varosnak, egyhtiznak, sok kozintezmenynek es csalcid
jtinak, h1mem egyhcirnnk a szebb j6vc5jet boles
elmejeben es hu sziveben erlelc5 sziltird t6maszcit
, veszitven el Vecseyben, dZ 5 kidGltevel remenye
vesztetten, tancicstalanul allott. A Vecsey tanticscira
vtiscirolt ternplomtelek a kornyezc5 teriilet piacterre
atalakittisa nelkul templomepitesre alkalmatlannak
ltitszott s c1 hiveknek nem tetszett. A telken levo
rozoga epiilet 1913-ban a Fischer es Bader-cegnek
325 K-ert berbeadatvtin, a befektetett penz kamatat
nern hozta meg s azert lebonttisa es d belc5le nyert
epitc5anyag ertekesttese hat6roztatott el. De amidon
a bont6mesterek miir hozziikeszultek az epiilet le
szedesehei, reazudult egyhazunkra es szegeny
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hazcinkra a mindent rombad6nto zivatar a haboru
kepeben.
A haboru uj nehez feladatok ele allitotta egy
hcizunkat es lelkeszet. Az egyhaztanacs hazafias fel
buzdulassal mar 1914. nov. 18-cin 15000 koronat
iegyei! az I. hadi k6lcs6nre a templomalapb6l s 1915.
majus 9-en 5000 koronat a templomalapb6I es 500
K-t a KarCi!dg-al<1pb6I a II. hadik6lcs6nre. - Kadar
Laios lelkesi! pedig halab61 azert, hogy mint idosebb
lelkesznek, nem kell a veres tusaban szemelyileg
reszt vennie. mic1latt ott nagycsal.idu dpak vereznek,
mindjcirt az elso sebesultszallitmcinynak Nagykanizsan
val6 elhelyezesekor felajanlja lelkipasztori srnlgalatcit
a folyton szaporod6 hadi k6rhazak apoltjainak lelki
gondozasara s igy fokozatosan teljes megbizcist nyer
nemcsak a nagykanizsai, hanem d csaktornyai, varasdi,
keszthelyi sziiksegk6rhai!ak s a balatonkereszturi lab
badoz6k-udulohaza rendszeres latogat.isara, a menet
szazadok elbucsui!tdtasara stb. stb. Emlekezetes di!
d szereplese, midon di! elso Orosz es szerb hadi
foglyokat temette, 6riasi kozonseg jelenleteben
peldcizvan a hosi halal minden ellenseges eriest
megbekelteto hat.iscit, - amikor mas egyhazak lel
keszei - felven di! ertetlen nept6meg inzultusat61 a temetesre nem vcillalkoztak. Legyen hala a kegyelem
lstenenek, hogy gyenge szolgajcinak erot adott egesi!
a kommunizmus uralm.ira jutasaig a lelket es a testet
-egyar.int probara tevo katonai lelkigondozcis sikeres
-elvegzesere !
Az 1915. evi mcircius ho folyaman vas.iroltatott
a feloszlott Bischitzky-cegtol 450 K kedvezmenyes
-.iron a ma is hasznalatban levo amerikai rendszeru
Kanada-harmonium, mely a folytonos javitcisra szorult
Orban K.-fele orgona helyebe cillittatott. Vetelarcihoz
-dr. Eori Szabo Jeno 300 koroncival, dr. Haidu Oyula
.SO koroncival jarult, a tobbi k6zddakozcisb6l folyt be.
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A 111. Hadikolcsonre a templomalapb61 10000 K, a
Karci!ag-al,1pb6I 1200 K jegyei!tetdt. A IV. hadi
kolcsoure ,u eddigi 30000 K templomalopi jegy;;es
lornbardiroi!tatvcin, 156000 K nevertekii 5½ 0/o-os
jegyzes tortent. A VII. hadikolcsonre d templom
alapbol 5000 K, a Karczag-alapbol 100 K iegyzes
tortent. 1918. junius 23-cin t1z eddigi 156000 K
nevertekii hadikolcsonunk convert.ilcisa utan 230000
K neverteku Vlll. hadikolcson kotveny birtokaba jutott
di! egyhaz. Az egyhaz osszes jegyzese most mar
283800 K .
1918. okt6 ber 27-en a Fischer es BJder cegg el
d ternplorntelek raktarepuletere uj berleti szerzc5de s
kottetett evi 648 K her fizetese e s a kozterhek valla
lasa rnellett.
Az 1919. evi marcius 16-diki kozgyi.ilesen be
ielentetett, hogy a Batthyany-Strattmann herceg
hitbii!omcinyi uradalma K,uinczy-utcai majorjanak
teriiletebol templom, paplak es kert celjard d fold
igenyles Bartos erdomesternel elojegye;;tetett s d
teruletnek ingyenes vagy kedvezmenyes atengede
seert d herceghez kiildottseg utjan kerveny adatik be.
A presbyterium - di! 1919. evi marcius 21-en
a letiport orszagunkra reaszakadt forradalmi tancics
kodarsasag rendeleteivel szamolva - 1919. evi ti prilis
h6 13-tin tartott iileseben - Nema Jozsef presbyter
tiltal boles elorelattissal megfogalmazott jegyzokonyve
szerint - a hitoktatasnak az imateremben folytat
hattisa, d templomi igehirdetes i!dVdrtalansaga es d
nagycsaltidu lelkesz letfentarttisa erdekeben megbfata
a helybeli munktis-, katona- es foldmuves-tancics
htirom tagjat: Dezso Aladtir, Kajdi Gyula es Nema
)6zsef egyhtiztagokat dZ egyhtiz ellenorzesevel; el
hattirmta, hogy d lelkesi! elso negyedevi fizeteset d
ternplomalap terhere utalvanyozza s Kadar L. okle
yeles neptanit6 es vizsgcizott kozepiskolai tanarjelolt-
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nek tanit6i kinevezeset a kozoktattisiigyi nepbiztost61
lterelmezi. - Az aprilis 27-diki k6zgyi.ilesen az egyhciz
fentartasara swlgal6 6nkentes adomanyok megajanlci
scira felsz6lit6 iv k6r6zesere kerettek fel a presbyterek;
d belegsege miatt lek6sz6nt Szendrei Kciroly helyebe
gondnokul Nemd Jozscf, Szendrei es di! elhunyt
Okos Genson helyere pedig presbyterekiil Kajdy
Gyula es Szintay Jeno fizikai munkasok valasztattak meg.
A tancicskoztcirsasag 1919. julius vegen beko
vetkezett bukasa utan fellelegzett di! egyhaz es lsten
iranti halavdl mondhatta el, hogy egyhaztagjainak
hithfisege s d vezetoseg holcsessege kovetkezteben
az egyhciz sem erkolcsi, sem dnyagi kcirt nem szen
vedett, csak di! egyhaztagok befizetelt 6nkentes
ad6jab61 ertektelenedett el szovjetpenzben 3020 K.
A herceghez most mar tenyleg benyujtott kervenyre
pedig di! a biztat6 valasz erkezelt, hogy a kert
templomtelek adomcinyozascit Vdgy d masodik ple
bania felallitciscival vagy d foldreform megvdlositcisavdl
egyjdejuleg fogjd o hercegsege val6ra vciltdni.
Ugydncsdk 1920-ban a keszthelyi ref. fi6kegyhaznak
templomepitesre Festetich Tassil6 herceg 600 □-61
belso telket adomanyowtt, miutan d hevizi ref.
templom celjcird mar jovdl elobb jelolt ki megfelelo
telket.
1920. vegen dlakult meg d regebben mfik6do
Evdngelikus Noegylettel tcirsulvd a Reformdtus No
egyesiilet, k6z6s neven Protestdns Noegylet, amely
mar 1921. jdnuar 5-en megtartottd fenyessikeril elite
estelyet a Polgciri Egyletben. di! 1921. ev vegen pedig
nagysikeril kdrcicsonyi vcisart rendezelt. - 1922.
februar 26-dikd otd d Reformcitus Noegyesillet ku
lonvciltdn folytatjd cildcisos munkajcit. - Az 1922-ben
szep remennyel megindult vegyes Egyhcizi Enekkdr
kello hdngdnyag hianyciban egyelore szilnetelni
kenytelen.
3
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1921. m.ijus h6ban a Fischer es Bader berloceg
szerzodese lej.irt s rakt.irepi.ileti.ink evi 14000 K ber
ert s az epiilettataroz.is es az ado es kozterhek
vcillal.isa mellett az Elelmiszersz.illit6 es Aruforgal mi
Szovetke2etnek (Victualia) ket evre berbeadatott.
Az 1923. evi jan 28-.in a presbyterek sz.ima az egyhaztagok megszaporodasara tekintettel - 16-ra
emeltetett.
Az 1923. evi majus 1-tol a rakt,frepuletet Bogen
rieder frigyes, illetve a Planta gy6gyn6venygyujtc5
R.-T. 13 mm. buza ber es j.irulek.iinak fizetesi kote
lezettsege mellett 10 evre berbe vette.
Az 1923. evi junius 17-diki presbyteri gyi.iles dl!
az Orsz.igos Foldbirtokrendezo Bir6scig .iltal d nagy
kanizsai ref. egyhaznak lelkeszi javadalmi fold celjaira
megitelt IO kat. hold szant6f61d es 5 hold retbc51
6116 birtokot elfogadja es vetelcira kifo!etesere kote
lezettseget v.illal, de keri, hogy a javadalmi fold
lehetoleg a Batthy.iny-Strattmann hercegi uradalom
vagyonvaltsag dmen leadand6 teriiletebol hasittassek
ki; inindenesetre keri dZ egyh.izak reszere meg
szabott legkedve26bb fizetesi m6dozatnak meg.illa
pitas.it. Az egyh.izkozseg 1923. szept. 12-en a nyert
15 kat. hold lelkeszjavadalmi fold kello hasmosit.i
s.ira es i.igyvitelenek rendezesere gazdas.igi es penz
iigyi bizotts.igot v.ilasztott.
Az egyhciznak 6r6mnapjai voltak 1923. okt6ber
13. es 14-dike, mely napokon a dun.intuli ref. egy
h.izkeriilet belmisszi6i bizottsag.inak nagynevii elc5ad6i:
Czegledy S.indor gyc5ri lelkesz, tb. esperes, dr. Vass
Vincze theol. igazgat6 es Pongr.icz J6zsef theol.
tanar egyhazunk tagjait es a v.iros intelligens vezetc5
egyenisegeit s tanul6 ifjus.igunkat lelekemelo elo
ad.isaikkal epitettek es a hivekben a belmissi6i
munk.ik ir.int meleg erdeklodest keltettek es azt
meggyokereztettek.

35

.

Az 1923. okt. 26-an tartott presbyteri gyi.ilesen
bejelentetett, hogy az O. f. B.-tol juttatott 15 kat.
hold fold haszonherleti szerzodese dr. Merkly Belus
J6zsef berlovel evi 390 kg. buza her kikotesevel s
bizonyos fentdrtasokkal megkoltetett.
Az 1924. evi marcius 27-en tartott presbyteri
gyi.ilesen di! egyhcizi ad6nak huzaertekben fizetese
kimondatott s hogy a befoly6 bevetelek di! elertek
telenedestol meg6vassanak, azoknak buzavasarlcisrcL
forditasd s d buzanak d Futurcinal tdrolasa elha
tciroztatott.
Az 1924. evi aprilis 24-iki egyhaztancicsi.ilesen
sainalattal ielentetett be Po6sch Oei!a presbyternek
vcirosunkb61 elkoltozese, aki bucsuz6ra egy csom6
reszvenyt adomanyozott di! egyhamak . - Ugyanakkor
di! egyhazkozseg - egyhazi foembereink aicinlasara az Orsz. Ref. Alapitvcinyi Egyesulet (Helvetia) r.-t.
5000 K neverteki.i reszvenyeibol 25 darabot jegyzett
templomalapunk reszere.
Az 1924. junius 22-en tartott presb. gyules
egyhcizunk igazi j6akar6janak, Nagy Laios b.-somogyi
esperesnek emleket, di! aug. 17-diki gyules pedig
atyai partfog6nknak, boldog emleki.i Nemeth Istvan
puspoknek emleket jegyzokonyveben orokiti meg.
Az 1924. okt. 3-diki ikonyv szerint Szendrei
Karoly gondnok 500000 K erteki.i vallasos iratot va
sarolt szetoszt.isra s a Neptakareki reszvenyek 2 regi
darabjahoz egyet 55000 K ertekben - Nagy Laios
presbyter vcisarolt, hogy 2 ujat iegyezhessen az
egyhciz 40000 K-javal. Ehhez a 80000 K vetelarat
Szendrei K. aiandekozta. Ezen ot reszveny kesobb
egy reszvennye vonatolt ossze.
Az 1925. januar 11-en tartott presbyteri gyu
lesen Farkas Pal presbyter felajanlia, hogy a hercegi
urada.lomhoz 0. F. B. foldunk tulmagas berossze
genek leszallitcisa iranti uiabb kervenyunket Eredics
3•
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hercegi · jogt,,n.icsosnak szemelyesen viszi el. V.ilasz:
c2 berbol semmit sem engednek.
Az 1925. nov. 11-iki presb gyiiles - mivel d
parochialis udvar kutja folytonosan dr.iga javit.isra
szorul - Wastell Oyorgy es Fic2 cegtol koltsegvetest
kert d vizvezetek es hazi furdo bevezetesere, aki
4210000 K-r6I sz616 aj.inlatot adott be. Ezt az egy
h.iztancics elfogadta es a munk.ilat kifizetesere nehai
Bontz Ferencne hagyatekcib61 - amely egy pecsi
hciz egy huszc2dreszenek cira - vesz fel kolcsont,
ugy, hogy d kolcson visszateritesere evente . egy
milli6 koroncit vesz fel koltsegvetesebe. Ekkor jegyzett
di! egyh.iz egy regi reszvenye eloveteli jogcin 2,000.000
K-ert egy uj Neptakareki reszvenyt.
Az 1926. evi ian. 19-en tartott presb. gyulesen
jelentetett be, hogy nehai Bontz Ferencne pecsi
lc2kos hagyatekakent ·6,812.100 K oszeg megerkezett
s hogy a keszthelyi fiokegyhciz 1926. janu.ir hav.iban
any.isittatott. K.idcir Laios lelkesz keszthelyi gyule
kezetetol amt.in jan. 26-.in elbucsuzott s toluk d
tiszteletere rendezett banketten szeretetuk jeleiil
diszkotesu Kepes Szent Bibli.it kapott emlekiil di!
osszes hivek al.iircis.ival.
Az 1926. evi mcircius ho 14-en tartott egyh.iz
kozsegi kozgyules az egyh.iz tekintelyenek, erkolcsi
sulyanak novelese szempontjcib61 di! egyhazkozseg
teruleten lak6, osi ndgy t,-adici6ju, magas t.irsaddlmi
allcisu ,-eform.itus nagybirtokost, B.irczay Ferencet
fogondnokka v.ilc1sztottd; d megrongcilt egeszsegi
alldpota miatt vegleg lekoszont Szendrei Karoly
helyebe pedig dr. Vass Zoltcin gazdasagi felugyelot
gondnok.ivci v.ilasztottc1 meg.
lgazi Ot'omiinnepe volt a gyiilekezetnek 1926.
.iprilis 10-11-edike, mely napokon - b. e. idr. Antal
Gabor piispoki 1.itogatasd utcin 28 ev mulva d,-. Antal
Oeza dun.inhili ref. piispok ur Nagykanizs.in meg-
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kezdte a belsc5-somogyi ref. egvhazmegyeben egyhaz
vizsgalati korutiat. Az erkezc5 fopasztor ele Fony6dig
ut,uott a fogad6 bizottsag, a nagykanizsai allomason
d varos, varmegye es cl gyiilekezet kepviselc5i fogadtak,
az imahaz elc>tt felallitott diadalkapu kozeleben pedig
11 nagykanizsai, golamboki es kesi!thelyi gyiilekezetek
neveben Kcidcir Laios lelkesz, a Ref. Noegyesiilet
neveben Petrik Dezsone alelnok, a tanul6 ifiusag
neveben Kadar Gyorgyike iidvoi!oltek fopasztorukat.
Az imahazban tartott pi.ispoki ima utcin a Noegye
siilet I.it! a vendeJiil a piispok urat es k!seretet cl
lelkeszlakon. Ebed utan az egyhazvizsgalat tartatott
meg az elore kozolt kerdopontok alapjan; maid cl
nagyszamu kiildottsegek tisztelgeset fogadta a pi.ispok
ur s azutan d varoshaza disztermeben tartott kultur
estelyen mondta el nagyhatasu emlekbeszedet a
»legnagyobb magyarr61«, maid a piispok ur tiszte
letere rendezett nepes banketten folytat6dott az
i.innepseg. Masnap a keszthelyi es galamboki egy
hazak vizsgalata utan dZ evangelikus templomban
tart11tott di! iinnepelyes istenfoztelet, melynek ve
geztevel meltoscigos Bcirczay Ferenc somogyszent
miklosi nagybirtokos urat iktata be o. nagykanizsai
ref. egyhcizkozseg fogondnoki tisztebe a piispok ur;
mire di! ui fogondnokot di!' egyh.izk6zseg, dZ egyhcii!
megye, a viiros es az ag. h. evangelikus gyiilekezet
Si!Onokai me\egen iinnepeltek ui tisdsegeben, amit
a fogondnok ur meghatottan k6sz6nt meg. Az egy
hazlatogat6 piispok ur a dr. Eori Szabo Jeno torveny
szeki elnok h.ii!iinal tartott diszebed utan vonaton
utazott tovahb a csurg6i egyh.iz meglcitogatasara.
A minden magyar szivet 6ssi!eforrasztani kivan6
piispoklatogatas feledhetetlen kedves emleke marad
Nagykanizsa v.iroscinak.
A presbyterium junius 14-en tartott gyiilesen
iidvozolte koreben hivatalosan n fc5gondnok uro.t,
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aki ez alkalommal az egyhciz fentartasil es a siirgos
templomepites celjcira tobb nagylelkii ajcinlatot tett,
amelyeket koszonettel jegyzokonyvebe iktatott a
presbyterium. Ugyanekkor megalakult a templom
epitesi gyiijtesi bizottscig, a lelkesz pedig bejelentette,
hogy a .templomalap jav.ira kerelmezett gyujtesi
engedely megerkezese utan Ol'Szagos gyiijto korutra
indul az iskolai sziinidokben.
Az 1926. evi okt6ber 17-diki kozgyiilesen a
keszthe\yi gyii\ekezet anyasitcisa utan a nagyk,mizsai
gyiilekezetnek megmarad6 sz6rv6nyok cillapittattak
meg; nevezetesen a galamboki egyhciz erdekeltsegi
korebe nem tartoz6 nagykanizsai jarasbeli kozsegek,
tovabbci a letenyei es pacsai jcircisok osszes kozsegei
es foleg a Deli Vasut menten fekvo Somogyi falv<lk
M,iriatelepig - osszesen 126 kozseg - jeloltettek
meg Nagykanizsa sz6rvcinyaiul. - A Kaposvari Ref.
Lap a nagykanizsai gyiilekezet ertesit6jeiil elfogad
tatott s a Lap 50 peldanyban megrendeltetett. Csontos Margit gyiilekezeti diakonissza charitativ es
hitepito munkassciga orommel vetetett tudomcisul s
a nover ellcitascira onkentes havi megajcinlasok
gyiijtettek.
Az 1927. ev fontosabb esemenyei: a prot. ka
tonatiszteknek kiilon katonai egyhazkozsegge alaku
lcisa; a diakonissza eltavozcisa majus 1-sejen; Juhasz
Istvan . cillami tanit6nak Nagykanizscira athelyezese
cm!al a cellal, hogy a ref. egyhciz kcintori teendoit
elvegezze. Kcintori dijazcisa 320 pengoben cilldplttatott
meg. _; Az egyhcizkozseg vegre augusztus 1-sejetol
janucir 31-ig terjedo idore rncgkapta a beliigyminisz
teriurnt61 az orszcigos gyujtesi engedelyt, amely
joggal elve .rnaga a lelkesz augusztus 2-tol szept.
26-ig bejcirta a duncintuli egyhcizkerulet felso reszenek
s a dunamelleki keruletbol foleg a solti egyhcizme
gyenek tehetosebb egyh.uait es gyujtott a templom-
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alapra 5615·55 pengot, Rakosi Ferenc gyujto pedig
janucir vegeig gyujtott 1861 pengot. - A templom
telken levo raktcirepu!et berletet d M. Alta!cinos
Hitelbankt61 szept. 15-en Satighy Dezso aut6busz
vcillalata vette cit evi 800 P berert es jcirulekaiert
negy esztendore.
Ai 1928. evi szeptember vegere felmondta
foldberletet dr. MerRly Belus Jozsef herlonk is. Az
egyhciz a felsostinci 10 kat. hold szcintofoldet ekkor
.feleshaszonberhe adta ki d nagykanizsai kir. iigyesz
segnek, dl! 5 hold ret pedig az egyhaz sajcit kei!ele
seben maradt. - 1928. julius 20-,in dl! egyhal! testebe
pel!sgobb verkeringest eloidezni hivatott Belmisszioi
Bii!ottsag 30 tagu letsz.irnra egeszittetett ki. - Szept.
26-cin a gyiilekei!et dr. Antal Gem piispok urunkat,
atyai pcirtfogonkat, 40 eves lelkeszi es tanari jubileuma
alkalmab6I meleghangu taviratban iidvfoolte. - Az
1928. ev fajdalmas vesl!tesege volt 26 tehetosebb
egyhaztag elko!tol!ese vtirosunkb61; ezek kozott leg
erl!ekenyebben erintette egyhcirnnkat regi huseges
presbyterenek, dr. Eori Szabo Jeno torvenysl!eki
elnoknek Budapestre tcivoztisa, aki hucsul!9ra is 300
pen got adomtinyowtt templomalapunkra. A T9y vesz
tesegek hattisa alatt ujra kertiik Nagykanil!Sd vtirosat61
egyhtizunk evi segelyenek legal.ibb a bekebeli
osszcgre folemeleset, amikor pedig meg csak felenyi
volt a lelekszcima gyiilekezetiinknek. E kerelmiinket
a mindig meltcinyos vcirosi kepviselotestiiletet mJ!g
erto j6akarattal fogadla es teljesitette. - Ujra
kertiink es kaptunk is engedelyt templomepitesiink
celjtira orsztigos gyujtesre, mcijus hotel szeptember
30-ig, majd ismet janucirt6I mcircius 15-ig ; de el!en
engedelyeket dZ tiltaltinos. penztelenseg es d teli
zord idok miatt nem tudtuk kelloleg kihasl!nalni. A
.
lelkesi! nytiri gyiijtese 3148 47 pengot, a hat mas
.
gyujtoe pedig csak 1884 61 pengot eredmenyezett.
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A temlomtelek kerelmenek visszautasitcisd is d
8dtthycinyi-Strc1ttmdnn Laszlo herceg hitbizomanyi
urc1dalmd reszerol fajdalmasan erintette egyhcizunkat.
- Nemi vigasztalcisunkrd szolgcil, hogy az 1928.
junius 6- cin elhunyt Sarkady Tituszne lelkeszozvegy
hagydtekci.b61 dz cig. h. evangelikus egyhazzdl egyenlo
drcinyban mintegy 4000 P oroksegre van kilatcisunk.
Az 1929. ev ismet fajdalmas vesztesegeket
okoeott a nagykdnizsdi gyiilekezetnek. Eloszor Szeg
halmy Balint kedves presbyteriinket veszitetti.ik el,
dki miskolci fomernokke. valdsztatvcin meg, junius
elejen bucsut vett tali.ink, de hitbuzg6saga jeleiil di!
o orszagos nevehez melt6 szep templomtervet es 2
Bethlen-nyomdai reszvenyt, meg 50 drb. tlelvecia
reszvenyt ajandekozott egyhazunknak. Az Ur cildcisa
kiserje ot eletutdin ! - Mcisik nagy, szinte potolhd
tatlcin veszteseget jelent egyhazunkra nezve meleg
szivi.i koltonknek, Nagy lajos ig. tanit6nak halcila,
dki 1929. julius 13-cin kovette Si!ep tehetsegi.i Oyozo
ficit d korai sirba. Nines hat tobbe di! ifju Tyrtaeus
es nines a borong6 lelkii edesapa, akik fennszcirnyal6
6dciikkal es szavalataikkal egyhcizi es hazafias i.inne
pelyeinknek mindenkor fenyt es igdz mdgyaros szint
kolcsonoztek ! Nagy Laios presbyteri.ink mindig elso
volt di! egyhazaert val6 anyagi aldOl!al hozatalbdn is,
aki szereny nyugdijabol holtaig havi 10 pengo fize
tesere kotelezte magcit templomalapunkrd. Vilcigoljon
elotti.ink nemes peldaja; eljen szivi.inkben cildott
emleke !
Az 1929. ev orvendetes esemenyei: a refor
mcitus lednykor, c1 bibliakor es az egyhdzi vegyeskar
megalakulcisa s 2000 P dllamsegely es 20CO P orsz.
ref kozalapi sege/y utalvanyozcisa d templomalaprd.
Fontosabb esemenyek meg di! ev vegen: di! egyhciz
epi.ileteinek tdtdrOi!dSd; d templomepitesre ujdbb
orszcigos gyujtes engedelyezese es hogy di! egyhciz-
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nak az 0. f. B. altal juttatott foldje Molnar J6zsef
ref. kisgazdcinak felesberletre kiadatott; ozv. Sarkady
Tituszne siremleke Kalmar Zoltcin mernok tervezete
szerint fel.illittatott.
Az 1930. evet szinte i.innepi evve avatta Nagy
kanizscin a magyarorszcigi helmisszi6i mozgalom
zciszl6vivoi11ek: Sal lay lstv.in, Dizsery Sandor, Benko
Istvan, S,rnb6 lmre es ba.r6 Podmdniczky Peil dr.
lelkipcisztoroknak a lelkekben szent elhatcirozcisokat
ebresi!to bojti eloaddssorozata a »Megvciltas«r61,
amelyet melt6an egeszitett ki a majus 3-cin es 4-en
tartott ifjusdgi konferencia, melynek vendegeload6i :
dr. Karcicsony Scindor, Schulek Tibor, dr. Oitr6i
Edith es Kc-idcir Istvan vegyeszmernok voltak. A
kulonbozo ifjusagi konferenciakon kepviseletileg reszt
vett ifjuscigunkal meg megl,itogattcik ez evben: dr.
K,uacsony Scindor, Szollosy Istvan, Szekely Sandor
tan,frok, Majoros Edith es Mikes Magda ifjusagi
titkarok, hogy d! ifjak lelkeben es eleteben d
Krisztus kepet kialakitscik. Az osszes hivek lelkieletere
cildasos hatasa volt Toth Lajos kulmisszi6i titkcir es
Vase[ Matild kinai misszionariusno kulmisszi6t ismer
teto eload.isainak is, dmelyeket okt. 9-en, illetve dee.
1-sejen tartottc1k az Urania szinhazban es a vciros
haz11 disztermeben.
Az 1930. evi mcircius 9-en tartott egyhcizkoz
segi kozgyules Kulcsar Istvan gondnok lemondasd
kovetkezteben a terhesnek latsz6 gondnoki teendoket
ketfele OSi!totta es d gondnoki tisztsegre Vecsey
Barnabas varosi mernokot, d penztcirosira pedig
Csutak Elek presbytert valasztotta meg.
A junius 27-diki presbyteri gyulesen jelenti a
lelkes;;, hogy az egyetemes konvent az Orszagos
Ref. Kozal11pb6I 10000 P tokenek megfelelo evi 500
P tokekamatsegelyt Si!dVdi!Otl meg 32 evre a tem
plomalapnak es hogy a Ref Noegyesiilet - amely
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1926-bdn muvesi!i kivitelii eztist urdSi!tdli kehellyel
es kenyerosi!to t.inyerrdl dj.indekOi!td meg di! egy
h.ii!dt, - ei! evben di! imateremnek es butordinak
.itfestetese ut.in gyonyoru drc1nysi!egelyu bordob.ir
sony teritokkel latta el di! UfdSi!tdlat, d SZOSi!eket es
c1 ket pdpSi!eket. - 0kt. 3-an jelenti lelkesi!, hogy
di! - egyhai! ai! 0. F. B.-ndk bejelentette al! 5 kai.
hold le.inyv,fri retrol val6 lemondcistit, amit val6szintileg kovetni fog d 10 hold mint6foldrc51 vdlo
lemondas is, mert d draga torlesl!tesi hcinyad (evi
1014 P, 52 even cit) di! egyhcii! existentiajat vesi!t�
)yei!teti. - Sajnalattal jelenti tovabba, hogy a lelkesi!
ei!evi gyujtese 11 alfoldi gyulekei!etben csdk 1053·37
pengot eredmenyezett d templomalapndk, mig a tobbi
gyujto munk;ija inkabb boSSi!USdgot, mint anyagi
hasi!not hoi!olt. A Si!ornoru gazdasagi visi!Onyok
miatt di! 5000 gytijtolap Si!etktildese sem kecsegtet
sok j6val. Pedig a gyi.ilekei!et ndgy lelki kard nelkul
mar nern 6dazhdtjd el d templomepitest, amihei!
di!O!lbdn meg d hivek bui!gO imadsagard es rneg
feszitett aldouithOi!dtdlard van Si!tikseg.
De eltet di! d Si!ent birodalmunk, hogy negy
evtii!edes fenncill.isd utan nemsokcira a Si!ambelileg
Si!epen megszaporodott gytilekezetnek tagjai mint
elokovek feleptilnek lelki hiil!l!a es akkor »lsten ke
gyelmebol hit altal« s a hitbol fakadt szeretet ado
manyaibol megeptilnek nagykanil!sai Sionunknak lsten dicsosegere epitendo templomunk nak - kofalai
is es hangi!ik alci szegepy, de hiteben Qdi!dag anya
szentegyhazunkhoz di! Ur. hii!tdiO Si!dVd: »Ne feli,
kicsiny sereg, mert tetsi!�tt d ti A tyatoknak, hogy
adjon nektek orsi!agot !« Ugylegyen !

***
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E szereny munka nern volna teljes, ha ki nem
egeszilenok azon buzg6 es faradhatatlan vezeto
ferfiak nevsoraval (jelezven szolgcilatba lepesuk idejet
is), akik nagykanizsai egyhcimnkat fenncillcisa 6ta, a
keszthelyi fi6kegyhcizat pedig Kcidcir Laios lelkeszi
gondozcisa idejen legjobb tudcisuk szerint, igaz huseggeJ
szolgciltcik mint gondnokok es presbyterek.

Nagykanizsai gondnokok:
1. Toth Mihaly (1887-1889. dee. 31.)
2. Karczag Bela (1890. j,m. 1-1896. dee. 31.)
3. Kercsmcir Denes (1897. jan. 1.-1902. apr. 16.)
4. Bontz Endre (1902. cipr. 20.-1910. mare. 20.)
5. lhciszi Horvath Istvan (1910. mare. 20. 1912.
jan. 28.)
6. Szendrei Kc1roly (1912. jan. 28. -1919. cipr. 27.)
7. Nema J6zsef (1919. apr. 27.-1922. mcire. 19.)
8. Szendrei Karoly (1922. mare. 19.-1926.
mare. 14.)
9. Dr. Vass Zoltcin (1926. mare. 14.-1929.
febr. 24.)
10. Kulesar Istvan (1929. febr. 24.-1930. mare. 9.)
11. Vecsey Bc1rnabas (1930. mare. 9.

Nagykanizsai presbyterek:
Cseresnyes Sandor (1888), Kovacs Lajos (1888),
Kovacs Bela (1888),. Szabo Peter (1888), T6th Gero
(1888), Vajda Balint (1888), Pinter Scindor (1890),
Grof Hugonnay Kcilmcin (1890), Polgcir Peil ( I 890),
dr. Bereezky Viktor (1891), Okos Genson (1892),
Kagyi Gyula (1892), Mehes Janos (1893), Paksy
Gyozo (1896), Gorombey Balazs (1896), Rhenes
Elek (1898), N.aoy Dezso (1899), lhciszi Horvath
Istvan (1899), Uto Laszlo (1899), dr. Hajdu Gyula
(1899), Vecsey Zsigmond (1900), dr. Eori Szabo
Jeno (1902), Bontz Endre (1902), Si!endrei Karoly
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(1902), Vincle }olsef (1902), Kercsmar Denes (19,)0),
Fulop Istvan (1908), Nagy Laios (1<;08), Peil lmre
(1910), Pinter Sandor (1910), DelSO Aladar (1912),
Oillyen Sandor (1914), Lovass Oyula (1914), Nema
Jozsef (1915), Jokuthy Bela (1919), Nemeth Janos
(1919), Butor Ferenc (1919), Kiss Laios (1919),
K<ljdi Oyula (1919), Szintay Jeno (1919), Zeeri Posch
Geld (1921), Farkas Pal (1923), Szeghalmy B.ilint
(1923), Dr. Vass Zoltan (1923), Vizkelety Ferenc
(1923), Rekettye Pal (1923), Vitez Szocs Ferenc
(1924), Kalazdy Albert (1923), Lazar Kornel (1923),
Dr. Tholwc1y Zsigmond (1925), Dr. Sipos Zsigmond
(1926), Simon Jtinos (1926), Banyai Albert (1927),
Csutak Elek (1929), lnotay Laszlo (1929), Kulcsc1r
lstvcin (1929), Vecsey B,,rnabcis (1930), Kosa Oyula
(1930), Juhasz Istvan (1930).
Keszthelyi gondnokok:
Biro Jozsef, Diosgyori Czak6 Bela, Schad! Jcinos,
Bizaki Puky Pal, Csikos Jozsef, Zilahy Karoly, Nemethy
Jozscf es Kesztyiis Laios.
Keszthelyi presbyterek:
Balcis Laios, Beky Tamcis, Beky Endre, Berkes
Jozsef, Oaspcir Jcinos, Naray Andor, Juhos Lajos,
Papp Mihaly, Puskas J6zsef, Szabo Lajos, Szekely
Oyula, Torok Kalman.
KADAR LAJOS
rel. lelke1z.

i.

f
I

Kegyes J6tevonk !
A ndgykanizsai ref. egyhciz tortenetet - a mel
lekelt kero !appal egyiitt -'- tisztelettel megkiildjUk
b. Cimere es szeretettel keriiik,. hogy a fiil!etket
kfinyvtcira resl!ere megtartani es circit (1.50 P) - ,,
befoly6 adomcinyokkc1I egyi.itt · - temploma.lapunk
javcira· a csatolt csek�lc1pon megkiildeni sziveskect- .
jek. Ha d fiizetet meg nem lartanci, kerjiik lelkeszi

\

hivtttal!Jilkhm vism1kiild.eni, hogy mcishol ertekesit. hessuk. Ha -sem a fiiz�tet, sem a2 cinit pcir heten
beliil llleg nem kapncink, postai rnegbiz'.ist lesziink
batrak becses Cimere kiildeni.
Nagykanil!sa, 1931. februar h6.
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Meiy tisztelettel
Vecsep 3Jarna6ds
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