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V a.lahányszor egy-egy elsárgult régi feljegyzésre
ta.lálok, melyből ref. egyházunk multjára vonatkozólag 
va.la.mit tanulha.tok, mindig felujuL1a.k lelkemben Oa.to 
örökre iga.z bZa.vai : nőrizzük, ta.rtsuk fen emlékeinket, 
gyüjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszeue]: 
azok, s ez álta.1 is üresebb legyen a. mult, szegényebb a.

jelen és kétesebb a jövő." A mi CP gy házaink történetére 
vona.tkozó emlékeknek legna.gyobb részét megemésztette 
az idők vaskeze ; a mi meg van, azt legalább mentsük 
meg az enyészettől, mig olvasha.tók a. penészes levelek. 
Ebből a. szempontból közlöm a szenta.lfai ref. egyházra. 
vona.tkoz.ó ta.núha.llgatási jegyzőkönyveket. 

Ezen egyházunk 1659. évben a.nya.egyház volt; egy 
végrendeleten olva.som"':,Vé1;i /János szenta.ntalfai ref. lel
kész nevét, de a.z ezut-it� ,következő időben, a. helység 
la.kosa.i, legnagyobb rés'zben a. kurucz háboru félelmei 
mia.tt, bátorságosa.bb helyekre vonultak, s igy elnéptele
nedvén, a szomszéd csicsói anya.egyházhoz tartoztak. Bir
tokosa.i köznemesek levén, minden áron a.zon igyekeztek, 
hogy lelkészük és ta.nitójuk lehessen, mint volt a. régi 
időben. Folya.modványa.ikban, melyeket vallásuk szabad

gya.korla.ta megnyerhetésért Mária. Terézia. és ll. József' 
uriA.lkodókhoz ber.dtak, mindig híva.tkozta.k XVII. szá
zadi anya.egyházi jellegükre, jóllehet a.z 1759. évi ta.nu
hallgatási jegyzőkönyvekkel ezt bizonyítani na.gyon ne
héz. Hogya.n is emlékezhettek volna. a. kiha.llgatott te.
nuk vissza. százesztendei időre, mikor ez ale.tt a.z egész 
Szent&ntalf'a.lu majdnem teljesen lakosok nélkül ma.ra.dt. 
De e.zon tény, hogy a. prédikátorne.k földje, rétje, szö-
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löföldje az 1750-es években is megvolt, mindenesl:'tre bi
zonyit a. rendezett viszonyu egy ház mellett. 

Nem lehet czélom minden áron az antalfai egyház 
r-égiségét bizonyitani, de nem hallgathatom el azt, a mit
erre nézve h,láltam. Az emlitett adaton ki vül előttem
van „Domján Péter és Vörös István megh&gyott özve
gyének Pálfi Ka.talinnak" azon záloglevele, mely 1659.
október 19-én kelt, s a. melyben· ,,zálogba. adja. Szentan
talfaluban levő jószágát, ugymint házhelyét, a hozzátar
tozó rétekkel. szántóföldekkel, szölöbegyvámokkal együtt
egyan itt Szentantalfalnban lakozó Szalai J aka.bnak 80
forintért, némi nemű szűkségért 6 eszt�ndeig. Voltanak
jelen ez levél iratásban ilyen becsülete.!$'személyek, ugy
mint az helségnek (így) lel�_i_ t3:�itó,Y.:'V épi J áuos, Sólom 
Benedek, Kis Jósa, Pálfi Jakab, \)hifi András. Bizonyos 
tehát, hogy Szentantalfán 1659-ben a.uyaegyház volt, de 
ezen kívül a. régi anyakönyv egy 1646-diki végrendelc
ten szintén a. prédikát,or létezéset akarja bizonyih.ni, 
noha nevét a. régiség miatt a.ri·ól leolvasni nem tudjáK. 
Ez a.·_ két évszám 1646 és 1659, mindenesetre jelezheti a. 
szentantalfai ref. egyház az időbeli létezését, de nagyon ·-._ 
különösnek tartom, hogy az 1721. évi általános tanuhall
gatás alka.lmáva.l róla semmi szó sinc� a J :1gyzököuyv
ben, noha. a 9-dik ta.nu Dobosi Péter anta.lfa.i la.kos s helv. 
hitv. vallásu volt. 

· A veszprémi egyházmegye levéltárában van 1808.
máj. 16-ról keltezett feljegyzés a szentantalfai egyház
ról, m�lyben az akkori lelkész Somody Péter az ura.sz
talához tartozó szent edények között felsorolt kettőt: 
11 
vagyon egy kis fedeles kék cserép korsó, mely készült 

1687-ben, és egy kék cserép kánna ezen számmal 1691," 
mindegyik jelzi az egyház létezését. Talán már ekkor a 
szomszéd Csicsó és J akabfával együtt ta.rtottak lelkészt, 
melyet ezen három helynek egymáshoz való közelsége 
s a predíkátorok kevés száma is okada.tolna., ha reá az 
1674. évi pozsonyi rendkívüli törvényszékre megidézet-
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tek névsorából biztosa.bb következtetést nem merithet
nénk. A hiteles jegyzőkönyv szerint �alavármegyei csi
csói lelkész Szentgyörgyi János megvolt idézve 1). Antal
fiirof ebben semmi nyom, ez azonban nem zárja. ki azt, 
hogy ekkor lelkésze nem lehetett volna, s csak azél't hoz
tam fel, mert késöbb is ezt látjuk, s a valószinüség véle• 
ményem mellett van. Az 1708. évi. pápai zsinaton, melyen 
Hodosi Sámuelt püspökké vála.sztották, jelen volt a 
csicsói lelkész Szentpéferf Pál, 2) mig Antalfáról semmi 
nyÖm sincs. Mindezek arra mutatnak, hogy a. lelkész 
egysÍler Csicsóban, másszor Antalfán lakott, de mind
egyik esetben mindkét helyen szolgált s mikor a lel
kész Csicsóban lakott, Anta.lfán ekkor lévita volt és 
megforditva. 

Az antalf'ai lelkészek azon névsorai, melyek az 
l'gyház és egyházmegye levéltárában reánk maradtak, 
1703-tól kezdve megszünés nélkül igyekeznek bizouyi
t.aui azoknak létezését, de neveiken kivül magáról az 
egyház dolgairól semmi hiteles adatunk nincsen; csak a 
kés%biek beszélnek róla. Ugy van az egyházak sorsa is, 
mint a népeké. A békességnek, virágzásnak idejét nem 
jegyzik fel, csak a duló harczok vérontó csa.tá.it, a.z ádáz 
küzdelmek vértfagylaló jeleneteit örökítik meg, tanulsá
gul a következö nemzedéknek, óva.intő jelül minden köz
jóra törek vönek. 

I. 

A szentrintctljeti rejo,·m. egyház ·viszontagscígai, ldizdelmei ct 
létért. 'l'<muhallgatásolc , Gondol Zsigmond lelkész eliidse 

1168. márcz. 9.

Azon időszakaaz, melylyel a szenta.nta.lfai l'ef. egy
ház történetének tárgya.lását elkezdhetjük, nagyon re
ménytelen, sőt aggodalomteljes korszakot képez magyar 
protestáns egyházunk életében. Az utolsó békekötés, az 

') Sárospataki Füzetek 18G3, évf. 668. lap. 
- ') Tóth Ferencz: Túl a dunai püspökök füle. Győr, 1808. HB).
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1711 évi szathmári, biztosítja. ugyan & szabad vallásgya 
korlatot. de ez csak írott mala.szl ma.ra.dt. Mikor Rákóci..y 
ha.jdui a szabadságért vivott ha.rczok után jobb idöket 
várva. félre vonultak, mikor a ka.th. föpapság látt&, hogy 
hazánk igaza.inak megvédéséért nem táma.d többé mentö 
kar: egész erövel hozzá látott protestáns egyházunk 
végmegsemmisitéséhez. Kivitték azért az 1714-15 évi 
országgyülésen, hogy mindazon országos törvények, me
lyek a. pretestánsok va.llásszab&dságát biztosítják, csak 
királyi kegyelembői erösittetnek még meg. A mi egyházunk
nak létezését, mely békekötéseken, országos törvényeken 
nyugodott, a. változó és inga.tag kíd.lyi kegyelemre szo
ritottá.k s bizva. a. mindenkori királyokra. gyakorolt na.gy 
befolyásukba.n: elkezdték az üldözésnek, rgyházunk el
pusztításának munkáját. 

Fájda.lom ! Anta.lfán nem a. kléru&, ha.nem a. testvér, 
az ágostai hitvallásua.k kezdték el a foglalást, s az eb
böl következett küzdelem a. régi ellenség kezére ha.ta.1. 
ma.s&u dolgoztt, hogy beteljesedjék rajtuk a példabeszéd 
igazsá.ga.: két czi va.kodó fél láttára. egy harmadik örül. 
Egész 1751-ig megvoltak egymással szép békességben és 
egyetértéssel az auta.lfa.i református és ágostai hitva.1-
lásu la.kosok, de ez utóbbi&k akkor tanítót vittek ma
guk közzé, s hogy fizetését elöállitha.ssák, elfoglalták a 
reformátusok földjét rétjét, kik ezt azonnal bejelentet
ték Dóczy Ferencz föbiróua.k a következö levélben : 

,,Dicsértessék a Jézus Krisztus! A menyuek, föld
nek, tengernek és azokban lévő minden állatoknak te
remtöj étől és mindeú szentek urától, Istenétől, minden 
lelki és testi kivánt jókat kívánunk nemzetes és ne
mes, vitézlő föbiró urunknak hozzátartozó szerelmosi vel 
együtt. Nemes és nemzetes vitézlö föbiró urunk, mi sze
gény alább megírt helvét hitvalláson levö személyek, 
aláz11.tosa.n és bizoda.lmas11.u folyamodunk: a. kegyelmed 
nemes és nemzetes vitézlö személye eleiben és alázatosan 
leborulunk a kegyelmed lábaiuál, mint Isteutöl, Ö Fel· 
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ségétől rendeltetett szegényeknek, gazdagoknak, boldo
goknak és boldogtalanoknak ügyüket, ba.jukat, eligazitó, 
Isten képét viselő kegyes magistratusának. Jelentjük 
ga.libás állapotunkat és kérj ük alázatosan ura.ságodat, 
mint Tekintetes urunka.t, ne sajnálja kegyelmed ezen 
ha.lla.tlan esetünket megvizsgálni, Istenesen megitélni. -
Mivel a Tekintetes nemes Zala vármegyének érdemes 
elöljáró tisztjei jól emlékezhetnek róla és minden körül 
való tartománybéli régi idejü emberek sem emlékeznek 
arról, hogy Szenta.ntalfán ágostai hitvallásu tanitó lett 
volna, hanem eleitől fogva helvét hitvalláson levő ek
klézsia. volt. Mostan már mesterjeküt behozták és nem 
a maguk jószágából, ha.nem a miénkből akarják tartani. 
A mi kevés szántóföldek voltanak, csak kicsinyek, ha
talma.sul néki megszá.ntották egyiket, kis darab réteket 
most S-dik julii hatalmasul lekaszálták a jámborok, már 
nem tudjuk, ha a. nemes vármegye tá.nácsá.ból cseleked
t8k•e? a.vagy ruások tanácsából, holott ö kegyelmöknek 
itten soba. ekklézsiájuk nem volt, most már ily hatal
masságot cselekesznek ok nélkül. Az örökösök pedig 
igen nehezen engedik az országban másoknak az ő ősök
től maradott örökségöket ok nélkül, holott mikor „z vi
lágon minden nemzetek, ha várost, falut szállottanak 
meg, elsőben is a templom helyet és a parochiá.lis ház 
helyeL mérték s mérik ki, �zután szántóföldet és réte
ket, és ugy osztják fel a községnek lakó helyeket. Ök 
is a jámborok megcsinálták a. házat, adjon kiki a ma
gáéból neki, a más örök jószágát ne huzza vonja erő
szakos hatalommal; ez pedig ország élő törvénye ellen 
vagyon. Vagynak pedig lutrána. ekklézsiák, a hol lak
nak kálvinista emberek, de azért tat:.itót nem vittek be 
és az ekklézsia javait nem vonhatják el, mert nincs jus
suk hozzá, őket nem illeti, így volna itt is. · Példa Kő
vágó-Eörs, Kapolcs, Mencshely, Dörgicse s többek, mind 
laknak azokban a helyekben reformátusok, de nem in
ditnak ilyen helytelen zenebonát, mert nem lehet az 
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örököst Kifosztani az ö igaz j ószágából és őket nem is

illeti. Ezeknek utána Isten éltesse nemes és nemzetes 
f'öbir_ó urunkat kívánatos jó egészségben és hosszú élet
ben, szívesen kívánjuk. Kelt Szentantalfán 1761. julius 
15. Nemes nemzetes föbiró urunknak alázatos hívei Szent
antalfa.i. helvét hitvallásuak közönségesen: Pálfi János,
Pálfi György, Szarka Péter, Horváth György, Kazi
György, Varga. György és többek."

A föbiró már harmadnapra bölcs vegzést hozott: 
"A mi· ezen dolgot illeti, a mely vallás eunek előtte 
ezen ekklézsiának folytonos gyakorlásában volt, ennek 
utánn& is, mind addig, valameddig ez a: 'rettes nemes 
vármegye előtt vagy törvényes uttal meg nem ha.tároz
tatik, maradjon ; annyival is inkább, hogy azokból a 
katholika hiten levők nem részesültek, sőt a jó egyes
ség és csendes rendnek megtartása továbbra is ajánlta
tik, hogy netalántán abból nagyobb tüz támadhatna, s 
nemes uraimék magokat mind személyükben, mind jó
szágukban ká.rositsák. Akinek mi jogtalansága vae-yon: 
vagyon kinek kinek törvényes birája. Ez pedig a. 'rttes 
magistratus. Kisfalud· 175\. julius 18. Dóczy Ferencz 
föbiró." 

Ez az egymásközt való izetlenkedés nem szűnt 
meg, pedig tanulhattak velna. a szemük előtt történt 
ezomoru példákból. Biró Márton veszpr�mi püspök el
kezdte már ekkor a protestánsok üldözését. Litér, Cso
pak 1751-ben megfosztatott szabad vallás gyakorlatától 
s &z a Biró Márton, aki 1749-ben a veszprémi egyház
megye esperesét Deáki Is'tvá-n felső-örsi lelkészt elűzte, 
a templomot ·elf�glalta, a.ki hiressé .tette ma.gát a ma
gyarha.zában a protestá.nsokon elköyétett dühöngéseivel: 
sorra vette egyházainkat és templomaikat, ha felszó
lítására át nem adták, erőszakkal elfoglalta. Az Anta.lfa. 
mellett levő Csicsó határának egy része · a · veszprémi r· 
htb. püspöké volt, jóllehet lakosai között sok közne
mes volt. Mikor Biró Márton ezekre is kivetette a há.• 
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lót, � templ�mukat elakarta foglalni, egyező akarattal

ellene mondottak ezen erőszaknak a. következő levelük-
' 

ben: ,,Anno 1753. 17 és 19. marcii. A midőn inhibeál-
tattunk Tisztelendő 'l'ekintetes deputatus urak és ke
gyelmes urunk Ő Excellentiája N. és vitézlő Tisztura
ink által a templomunk kulcsának assignalására, mi_ nem 
egy vagy két három ember akarattyával, hanem közön
séges akaratból az elsőtől fogva az utolsóig, a _kincsin
töl fogva a nagyobbikig egyenlő megegyezett akarattal 
valamint akkor .szóval, ngy most levelünk által is azon 
feleletünk vagyon, hogy addig semmiképen nem assig
náljuk, hanem tartjuk magunkat a Felséges udvar ke
gyelmes resulutiójához, melynek valóságos ereje mind 
uagys>i.gtok, mind kegyelmetek előtt nyilván vagyon 
Signatum Csicsó anno ut supra 26. martii: Eöregh biró 
nemes Sebestyén Ferencz, esküttek ns. Nyírő János, ns. 
Somody Mihály, ns. Balogh István, ns. Somody András, 
ns. Sebestyén György, ns. Szale.y Mihály, ns. Sowody 
János, Tóth Márton, Király Márton, ns. Szalay Mihály, 
ns. Cseh István." De nem sokra mentek tiltakozásukkal, 
mert mint a veszprémi egyházmegye levéltárában levö 
1775. évi összeírásból olvastam, 

11
a. csicsói hel v. hitvallá

.snaknak ember emlékezetét meghaladó időktől fogva. volt 
szabad vallásgye.korlata ez előtt körülbelül 20 eszten
dőkkel ugy semmisitetett meg, hogy az akkori veszprémi 
püspök ur Biró Márton, mivel a templomot a helv. con
fessión levők ode. nem engedték, a lakosokon, mint áren
dásokon kiadott, l.iií.zaikat, irtásaikat megbecsültetvéu, 
árnkat megadta, ott meg nem tartotta, elkellett azért 
szegényeknek oszlani, és a templomot ott kellstt hagyni." 

Az a jelenet az antalfaiak szeme előtt folyt le. A 
csicsói nemesek nagyobb része Antalfára vonult ekkor, 
melynek határában előbb is voltak birtokaik, s mivel itt 
miuclegyik hitfelekezet magáénak tartotta az egyháziak 
részére irtogatottt földeket, s a föbiró 1751. évi rendele
tére az ág. hitvallásnak az elfoglalt jó:szágoka.t uem ad-
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ták vissza, Zala.vármegye törvényhatóságánál kérték 
ügyük megvizsgálását és elintézését. Ennek teljesitésére 
a vár111egye alispánja. maga szállt ki Antalfára, s bg,
rátságosa.n megosztoztatta. a. közös javakon a három 
hitfelekezet tagjait, mely osztálylevélnek teljes közlését 
itt azért vettem fel, mert később, mikor ismét ujabb 
foglalások történtek, mindig erre hivatkoznak, s evvel 
védik iga.uika.t. ,,Anno 1753. die 18-a juuii. A Tekinte
tes ur Nagy Mihály ur, mint ezen 'rettes nemes Zala� 
vármegyének ordiuárius viceispánj a, ugyanazon várme
gyében levő szentantalfai helységben egy kis tf'rminus
nak alkalmatosságáv11.l. feljebb megirt idöben jelen levén, 
és akkor a szenta.ntalfai három valláson levő emberek 
között való nagyobb s több pör-pitvarnak eltávoztatá
sáért imponálta és kommittalta a Tettes ur viceispán 
ur két vármegye esküttJeinek n. Varga Lőrincz urnak 
és Büky Pál urnak, hogy feljebb is megírt szcutautal
fai helységben lakozó három vallásnak között, ugymin t 
pápisták, luther.ínusok és kálvinisták között, kiuck-ki
uek az ő religiój án való ekklézsiát couccrua.lo parochi
alis jószágbéli juss és portio iránt intézkedést és osz
tályt tennének; de mivel feljebb meguev!.'zctL esküLt ur 
jeleu !ételek nélkül is ba.rátságosau, atyaiiságosau és 
egyező akarattal a három részre esendő osztály meg· 
lett, és közönségesen kimenvén magunk között felosz
tottuk következcndőképeu: 

1-mo. Pá.pistá.knak házhely esett T. viceispán ur
nak dispositiója szeréut Süle Mártou szomszédságában 
levő puszta hely. A lutheráuusokuak pedig Kazi György 
háza mellett napkcletrül lflvő puszta hely és a kálvi
nistákua.k azon ház hely, melyen mostanság magok pré
dikátorjok lakik. 

2-do. A szántóföldekböl: a pápistákuak jutott a
szigetben egy hold föld, melynek szomszédja felszélről 
Süle MiirLon , második hold föld agyaglik alatt, mely
nek szomszédja uapuyugatrul Pálfy familia földje; 
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harmadik hold föld a tarló szölőben, melynek szom
szédja napnyugatról Buda István. Lutheránusok..iak pe
dig a tarló szőlőben egy hold, melynek szomszédja nap• 
nyugat felől Borosok földje, másik hold a mákréte 
mellett napkeletrül ; és a. kálvinistii.knak ·a szölőhelyben 
egy hold, melynek szomszédja. feJszélrül a Ja.nkó fawi 
lia földje, másik hold a Bán fán, melynek szomszédja. 
na.pkelelrül a. Nagy J áuos rétje, ha.rmadik hold föld a 
tarló szőlőben, melynek napkeleti szomszédja. Vidosa 
Tamás földje. 

3-o. Rétekbü.l, a pápistáknak a nagy réten e.gy rét;
melymik a.lszélről va.ló szowszédJ& Na.gy Jáuos rétje; 
második jutott a Lipóton, ml31ynek szomszédja alszél
rül 'fsőkör Mihály, harmadik a Cs9r kután levő rJtnek 
ha.rmad része felszélrül. Lutheráuusoknak pedig jutott 
a Csuk róten való rét, melynek napnyugati szomszédja. 
Sólyom familia rétje, második a. u�er kután való rét
nek középsö harmadrésze; és a kálomistáknak Dawu
kosb1rn levő rét, melynek felszélrül való szomszédja 
Szarka. Péter, második a korpás hídjánál, melynt1k al

szélrül való szomszédja. Somogyi família rétje, harma
dik a Cser kután való rétuek alsó harmad része. 

4-to. A szőlökbül: pápístákna.k jutott a mocsári
nemes hegyen ef!.y fertály parrag szölö, melynek szom• 
szóllj a alszélrül Szarka família szőleje; lutheránusoknak 
egy fertály pa1rag szőlő ugyan mocsári nemes hegyen, 
melynek uapoyngatfelül való szomszédja Kovács János 
szőleje. Ugyanazon helyen a kálvinistáknak is egy fer
tály panag, melynek alszélrül való szomszédja Szalay
Miklósi. 

Ezen kívül pedig a. hara.ng megbecsültetett ha.r
mincz rhéues forintokra., azaz 30 rhénfor., de ugy mind
azou1í.lial, hogy míg egyik fél a másikat ki nem fizeti, 
mind a három részre egyaránt usnáltassék. A ház is ha.
soulóképpeu, 1nivel közönséges erővel épittetett, mely
ben is mostaosá.g a. kálvinista prédikátur la.kik, harmiucz 



i''' 
'' 

12 

azaz 30 forintokra: becsültetett, ngy hngy a mely rész 
birÚi a.karja, az épitök mindenk0r kifizettessenek és meg, 
elégittessenek. Nem különben egy kis ora.torinm is öt 
a.za.z 5 forinto_kra., a. mely is közönséges eröböl épült, 
ebből is fizesse ki a.zon tél, a. mely birni akarj a., a.z épi
töket. 

Min_dezeknek szentül és örökösen való megállására. 
mi mind a. háromféle- feljebb megnevezett valláson le
vők kezet adván egymásnak 100 forint vincnlum a.Jatt, 
saját nevünk subscl'iptioj áva.l és usua.lis nemes helysé
güuk pecsétjével erösitj ük és obligáljuk magunkat. Ac
tum Szent11.nta.lfa.l v11.e Anno, die, qnibus supra. (Pecsét). 
Pápisták részéröl : nemes Süle Márton eskütt, Farkas 
Zsidmond eskütt, Kovács János etc. Lutheránusok kö
zül: ns. Nagy János törvény bíró, Dobosi Miklós eskütt, 
ns. Sólyom István eskütt, etc. etc. Kálvinisták közül, 
nemes Pálfy György eskütt, nemes Pálfy János eskütt, 
Horváth György etc. etc.u 

Maguk között elegendő ereje volt ezen szerzödés
llElk, mindegyik ·hitfelekezet tagjai megtartották azt. S 
mily felséges példája ez a. keresztyéni türelemnek, mely 
ha kívülről nem izgattatott, békesség\.Jen meg volt a. 
más hitnézeten levökkel, söt egy közös imaházban vé
gezte, bizonyára. egymást fel váltva., isteni tiszteletét. -
Azon ora.torium, melyről a. szerződésben szó van 1729 
körül épült fából, mely az idők viszontagságai folytán 
megavult, s szüknek is bizonyult, mivel a szomszéd csi
csói, jakabfai, zánkai reformátusok - templomaik elvé
tetvén - szintén ide já1·tak isteni tiszteletre. Abban az 
1döben nem ment olyan könnyen a templom renoválás. 
A hitbuzgóság meg volt mindenütt, ez összehordott 
minden szükséges anyagot, de a. helytartótanács, naz 
eretnekek pörölye" gondoskodótt arról, hogy a pro
testánsok templomai lehetöleg mindenütt romba dőlje
nek, mert azoknak megjavítására. nehezen adott enge
délyt, mert azon érvényben levő rendelet, mely meg_ 
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bagyta.1 hogy ha a vallás dolgában változtatást akarnak 
ki vinni: az iránt előbb, okaik· előadásával a királyho:1.:
folyamodjanak és annak. határozatát.bevárják, minden 
legcsekélyebb ja.vitás alkalmával jó ürl'1gyül szolgált a 

beavatkozásra. Mivel ezen rendelet, különösen olyan 
helyekre vonatkozott, melynek lakosai jobbágyok vol
tak, az Antalf'án lakó nemesek ezt magukra nézve kö
telezőmk nem ismerték s a. nélkül, hogy az 1753-diki 
szerződést megsértették volna., 1759-ben egy imádsághá
za.t készitettek fából, a felső hatóság engedélye nélkiU. 
Rosszul tették, hogy igy cselekedtek, s volt reá elég 
okuk, hogy nemesi jogaikLa. vetett bizodalmuk követ
kezményeiért keserüen meglakoljana.k. 

A vármPgyén a templom renoválását kérték, melyre 
ellgedélyt is nyertek, hogy előbbi anyagokhoz hasonló
ból kijavíthatják, ám ezek fundameutomból ujat építet
tek s ez lett rájuk nézve a baJ főforrása, mert volt 
ürügy arra, hogy beléjük kössanek. 

Zala vármegye t.örvény hatósága. 17 59. j unius · 17-éröl
kelt végzésében. hi va.tkozva arra, hogy engedélyét az 
antalfs.iak túllépték, feljelentette az ügyet a helytartó 
tanácsnak, s mellékelte ehhez Dóczy Anta.l főbírónak és 
Dóczy László megyei esküttnek külön-külön kiadott 
azon bizonyitványát, melyben ezek ta.nusitják, hogy mi
dőn Antalfára kiszálltak a kti.lvinisták által ujonnan 
épitett oratorium szemlélésére, már akkorra nagyobb 
részint fel is építették, de az ott lakó kálvinista sze
mélyeket, nevezetesen nemes Somogyi Jánost, Feren
czet, Mihályt, nemes Pálfy Györgyöt és több jelen levő 
kálvinista lakosokat megintették, hogy a nemes. várme
gye hat,ározata ellen és enge<lélyén tul a?. építésben ne 

. menje:iek, melyre közönségesen azt felelték, hogy ő ne� 
kik a Tettes nemes vármegye megengedte, hogy az előb
beni or�toriumuknak helyére fál::ól új onnan építhessenek 
s ezért felbe nem hagyják : melyre a válasz a helytar
tótanácstól julius 12-iki kellettel csa.kham&r megjött, 
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Szokás szerint a helytartó tanács törvény magya

rázással indokolta. rendelelét, s kereste az a.ntalfai régi 
templom jogi természetét, s ha már rövid idö alatt tel
jesen uj templomot építettek: vizsgálatot rendelt el 
1,rra. nézve, vajjou azon templom maradványain, melyre 
a reformátusok újat építettek, 1681. előtt nem katholi
kus templom állott-e, hányan vannak külön-külön mind· 
egyik hitfelekezetbeliek, mióta van ott nyilvános iste• 
nitisztelet, s ki azon helységnek földes ura? Zala

, 
vár

megye már julius 22-én kiküldi vizsgálat tartásra Arva.y 
József tiszti ügyészt, Bogyay Pál tábla. birót, oly uta.
sitássa.l, hogy a. veszprémi püspökség által kinevezendö 
plebánussal, a. járási föbiróva.l és két megyei esküttel 
Antalfára menjenek s ezen ügyben ta.nuhallga.tásokat 
eszközöljenek. Ezen bizottság 1759. a.ug. 9-én szállt ki 
Anta.lfára, s vizsgálatát a következő kérdésekre terjesz
tette ki: 

Előszö,.. Tudja.-e, s ta.paszta.lta.-e a ta.nu, szentantal
fai helységben T. nemes Zala. _vármegyében, volt-e ez 
előtt a. helvét hitvalláson levőknek oratoriumjuk s imád
ság házuk? s ha. volt, hol, mekkora., min�mü materia.
lékból, mikor, kik ált.al, ki engedelmével és mínéwü költ
séggel volt építve, és már utoljára. minémü statusba.n, 
álla.potban, a mosta.nit oda-e, vagy máshová, fuuda.men
tombul-e és nagyobbn-e vagy nem, mikor, minémü ma.
térialékból és hogyan, ki engedelméből, vagy ingerlésé. 
bői, minémü költséggel és segítséggel és kik építették, 
és az előbbi épületekből hagytak-e meg valamit, mit, 
hogyan? 

Másodszor. Mikor, ki engedelmével kezdődött azon 

vallásnak Szent-Antalfán publicum exercitiuma és nyil
vánvaló gyakorlása.; volt-e 1681. esztendőben, és mind
járt először ott lakó predikátor által-e, va.gy a. nélkül, 
és mindjárt helybe hozattatott-e a prédikátor, és mi né
ven neveztetett, vagy pedig csak más honnan járt oda ? 

Harmadszor. Szentanta.lfán hány pápista, kálvinista., 

1
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va.gy lutheránus va.gyon, és mennyire lehet oda vala
mely más helység, a hol a. kálvinistáknak nyilvános va.1-
lásgyakorlatuk vagyon ? 

Negyedszet·. Szenta.ntalfána.k ki a földes ura? neve• 
zet és rend szerént mind azokról tegyen vallást a tanu· 

Első ta.nu, nemes Süle Márton, a.ntalfai la.kos, ka

tholikus, körülbelül 89 éves, letett hite után vallj a az

első kérdésre. Ezan tann Szent-Békállán, Szent-Antal
fához két órányira fekvő helységben születtetvén e vi
lágra és eleinek is jussát tartván Szentantalfához, ugy 
jött onnan ide lakni és már itt lakása idejének 30 esz
tendeje lévén, azért valóságos tudományából és tapasz
talásából vallja, hogy idejövetelének idején a kálvinis
táknak semmi ora.toriumjuk nem volt, hanem az után 
mint egy két vagy másfél esztendővel, következendőké
pen ezelőtt mintegy �8-29 esztendővel, egyenlő költség
gi,l és fára.dtsággal építették a kálvinisták és ezeknél 
akkor nagyobb számban levő pápisták és ezeknél szé.
moHbb lutheránusok, egészen fából és a régi pápista 
templomhoz, melynek fa.l11. az oratorinmnak északi de
reka 3elyett szolgált ra.gasztva., ki vevén, hogy egyik 
szegletinél mintegy két s harmadfél arasztnyi kőfalat is 
építettek, engedelmet pedig senkitül nem kértek, hanem 
tulajdon indulatjukból, mint ide való comportiona.tusok 
ugyanazon a helyen, hol a. mostani ·ora.torium fekszik, 
de annál kisebbre építették, mely előbbi oratorium me
lyet az idén elhá.nytak, jóllehet rozzant volt, de mégis 
egy kevés igazítás mellett két• három esztendeig elszol
gálhatott volna. Vallj a azt is, tudományából a mai ocu
lata és megmerés szerint is, hogy a réginek helyére 
ugyau, de egészen fundamentumból, ujonnan, fából és 
valamivel nagyobbra ugyan az idén tulaJdon indulat
jokból építettek a külső kálvinistáknak, tudniillik tagyo· 
niaknak, zá.nkaiaknak, jakabfaiakna.k, és szentgália.knak 
segítségével az ide való kálvinisták; az előbbi oratori
umból nem is hagytak meg, hanem a· régi pápista. temp-
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lomna.k kőfalát, melyhez ujra hozzá. ra.gasztották ugyan 
a régi cemeterium kerittésen: de ezen köfa.la.t ii-i félöl
lel magasabbra. ép\tették ugyan kővel a azelemennek és 
födéluek tartására. A másodikm. Minthogy emlékezetére 
a ta.nunak szentantalfa.i helységet csak a Kurucz-vílág 
után kezdették szállani, az előtt puszta, és csak három 
ház levén rajta., egyikben pápista Janka János, másik
ban kálvinista Pálfy Jakab, harmadikban Sólyom Ger
gely lutheránus emberek laktak, azért exercitiumjok ak
kor nem volt, következdöképen hogy 168'. évben a kál
vinistáknak itten nyilvánvaló va.llá.sgyakorlatuk lett 
volna., sem tudományából, sem pedig hallomásból va.llá.st 
nem tehet, ha.nem azt jól tudja, hogy ezen ta.nuna.k

Szentanta.lfára lett Jövetelekor a kálvinistákna.k prediká
torjuk nem volt, ha.nem a. csicsói 1) p redikátor szolgált ide 
és minekutánna az első pun.:itumbau leirt oratoriumot 
felépitett.ék,. csa.k. az. előtt hoztak predikátort, mint egy 
esztendővel ugyan Almásrul, a. Vértes alu\ Rácl6czi Péter 

. ------- --- I -

1) A régi csicsói ref. egyházról hadd· álljon ;_,itt a következő ólta
lomlevél: •Én szélcesi gróf Bercsény Miklós, nemes Ungh vármegyé
nek főispánja, Méltóságos íelsövadás?.i Rákóczy Ferenc7. választott 
erdélyi fejedelem és a Magyar haza szabadságáért öss1.eszüvetke
zett nemes Magyaror3zág minden hadainak fögeneráli,a. Adom tud
tárn mindeneknek, a kiknek illik, ez levelemnek rendiben, hogy ne 
mes Z:> la vármegyében levö Cs i e s ó  nevü falunak lakosai, emli: 
tett Méltóságos fejedelem és a confot>deralt nemes Magyarhaza hií
ségére hajolván, s1.eroélyekben, ingó és ingatlan, belső és külső s 
akármely néven nevezendő javakkal és jószágokkal ezen levelemnek 
erejével specialis protektio alá véletödtenek, Parancsoltatik azén 
nevezett Méltóságos fejedelem és 1,zon nemes Magyar haza hűségé
ben )evő lovas és gyalogtiszteknek, s egyébb vitézlö rendeknek kö
:r.önségesen és mindeneknek megnevezett helység lakosainak, szemé
lyekben, jószágokban, marhájokban akármely névvel nevezhető ja
vokban, kái·t tenni és tétetni, háborgatni és háborgattatni, temp lo
mokat' parochiákat, oskolákat hatalmasan felverni, veretni ne me
részeljenek ne is engedjék, tisztinek, fejének séletinek érdeme szerint 
való elvesztése alatt. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Költ 
Füreden. Die 20 maréii Anno 1706 .•
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nevüt, ki most is itt lakos és 11.zt is csa.k közönséges in
d.Üla.tbul és senkitül sem kért engedelemmel. Va.llj& a.zt 
is, hogy 11. mostanin és Rádóczy Péteren kivül semmi 
predikátort sem nem tud, sem nem hallott. A harma
dikra. Számszerint vallja tudományából 11. ta.nu, hogy 

szentantalfán v11gyon öreg pár pápista körülbe
lül 16 1

.2, kálvinista körülbelül 33, lutheránus kö• 
rülbelül 24 1,2, kik is· azelőtt körülbelül öt esztendővel 
ma.guknak mestert hoztak be. Tudja a.zt is, hogy Mo

noszlón kál vinist& és Dörgicsén, Szentantalfához csak 
háromfertály órányira fekvő helységben, lutheránus pre
pikátorok vanna.k. A ncgyedikl'e. Szentantalfának, mind 
& három religión levő la.kosokat vallja comportionátu
soknak s földes ur•knak lenni és 11.zon kívül & méltó
ságos devecseri uraságot. 

Második tanu idősb nemes Sólyom István, lutherá
nus, anta.lfa.i la.kos, körülbelül 64 · éves, letett hite után 
vallja az első kérdésre. Itt Szentantalfán született e vi• 
lágra. és (Nagy) Vázsonyban, ide csak egy órányira 
fekvő helységben mintegy 20 esztendeig lakván é11 on
nan ezelőtt 8 esztendővel ide vissza tévén lakását, azért 
tudományából tészen vallást, hogy ezelőtt mintegy 30 
esztendővel, Szentantalfán a pápista templomnak falá
hoz ragasztva, de fából építettek oratoriumot a kálvi
nisták tulajdon indulatJokból, de a pápistá.knak és lut
heránusoknak egyenlő segítségével és fáradságával, ugya.n 
azon a helyen, a hol a. mostani uj ora.torium fekszik.· 
A mostanit pedig az előbbinek elhányásáva.l hasonlóké
pen tulajdon végzésükbül a ta.gyoniaknak és a szengá
liakna.k, kik fát adtak, segítségével ugyanannak a helyére, 
de egészen uiounau építették fából, semmit a.z elöbbeni
böl meg nem hagyván, a régi pápista templom köfa.lá.-· 
n í.1, de ezt is télöllel a mai oculata. alkalmatosságával a: 
lett mérés szerint feljebb épit•:itték, ugyan köböl, a sze
lemennek és tedélnek ked veért. A másodikra. TudJ • azt,

hogy Szentautalfának megszállása. és sza.porodás& föké-
..-.·�:::;:--..,__ 2 �
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pen a. Kurucz-világ után történt, de anna.k előtte is egy
kettö-la.kÖtt rajta. Azok sem levén pedig mindnyájan 
kálvinisták, valamint hogy prédikátort nem tarthattak,

ugy·· nyilván·. való EXercitiumok sem volt, hanem a csi
csói-predikátor :szolgált nekik, hanem ezelőtt miutf'gy 
28 esztendővel magok között lett ,égzésbül hoztak ide 
predikátort a Vértes alul Almásrul Rádóczi Péter nevüt, 
ki í:nost is helyben la.kik, és ezt tudja és vallja első pro
dikátornak lenni. AH d·ikra. Szentantalfán tud pápistátkörül 
belül 16 1b párt, kálvinistát körülbelül 33 párt, lutheránust 
körülbelül 26 párt, kik magoknak már ezelőtt jó idővel 
mestert hoztak be. 4-dikre. Mind a három religión levií 
itt lakosokat, azon ki vül a méltóságos devecseri uraságot, 
jóllehet a.nna.k ·· porcziój át zál ogbau Antal Márton ur 
bírja, Szentantalfai földes uraknak tudja és vallja.. 

Harmadik t1mu, nemes Dobosi Miklós, lutheránus 
körülbelül 65 éves, ugyanidevaló lakos, letett hite után 
vallja ·az első kérdésre._Ezen ta.nu"_itt helyben születvén 
a világra és mindétig itt lakván,"' vallja tudományából 
hogy ezelőtt körülbelül 30 esztendővel, egyenlő végzés
ből, költséggel és fára.dsággal építették� a kálvinisták a 
pápistákkal és lutheránusokkal (maga is dolgozván ezen 
tanu) az elöbbeni oratoriumot egészen fából, régi pá
pista templom köfalához hozzáragasztván, azon a he
lyen, a hol annak elhényésával az idén egészen ujon
nan fából de valamivel nagyobbn., segitségével zánkai
aknak, ta.gyonia.knak, ja.kabfaia.knak és szentgália.kna.k, 
kik fát adtak, mást és ujja.t építettek tulajdon végzé
sekből és semmit egytJbet a.z előbbeniből meg nem hagy
tak a.z említett pápista. templomnak kőfa.Ianál, mely ne· 
gyedik oldala helyett szolgál, de ezt is félöllf'll a födél 
kedvéért följebb építették. A 2-dikm.:Feljebb irt okból 
tudja azt is, hogy a mirigy halál után főképen szálla.t
tatvá.n meg Szentantalfa, mivel an na.kelőtte csak egy 
házat tud ilenni a tanu, aunakelött( predikátor a hely
ségben, v�gy publicum exercitiumnE>o�Őlt,han.m mi: 
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nekutánua megszaporodott is, a csicsói kálvinista predi
ká.tor járt és szolgált idevaló kálvinistáknak is mindad• 
dig, miglen oratoriumot :_épitvén,- prediká.tort:'.Rádóczi 
Péter nevüt, a. Vértes alul Almásrul, - ki most is hely
ben ·Ja.kik, - hozták be és ezt tudJa első prédikátornak 
lenni, és annak behozásával vett kezdetet a kálvinista. 
vallás nyilván való exercitiuma. A 8-clikra. Szentantalfán 
tud pápistát körülbelül }16 112, ká.l vinistát körülbelül 34 �� 
lutheránust körülbelül:25 párt, kik)s már jó időtől fogva. 
mestert tartanak maguknak. Azt is tudja. a. ta.nu, hogy 
Monoszlón kálvinista, Dörgicsén pedig, innen 31„ órányira. 
fekvő helys�gbon, lutheránus predikátorok és azon reli
gióknak publikum -exercitiumok vagyon. A 4- clih·e. Szent 
Szentantalfai helységnek_ földesurait tudja. az itt való 
mind_- a. három religión �levő. laksokat lenni együtt a 
méltósá.gos�devecseri :urasággal, kinek jussát zálogban 
bírja Antal Márton uram . 

. Negyedik tanu, agilis Boros Pál lutheránus, ugyan
idevaló lakos, körülbelül 47 éves, letett hite után vallja 
az első kél-désre. Itt Szentantalfán születvén e világra� és 
azóta itt lakván,' tudja és hpaszta.lta a tanu, hogy ez..: 
előtt körülbelül 30 esztendővel építtetett az előbbi 01·a

toriumjuk a. kálvinistí.knak, ugyan a mostani helyre és 
fábul, mind a három religión levők által egyenlő költ
séggel és fára.dtságg11.l 1 melyet tudja, hogy az idén el
hányván a kálvinisták, egészen nja.t, ugyan fábul épí
tettek, semmit az előbbeniből meg nem hagyván, a pá
pistákna.k régi templomuk kőfalánál, melyhez ragasztva 

vagyon. A 2-dikra. Szentantalfán Rádóczi Péter nevü 
prediká.tort elsőaek lenni és ennek beliózásával, mely az 

oratorium fölépitése után történt, a kálvinista. vallásnak 
első publicum exercitiumát tudja, : annak előtte, pedig, 
hogy a csicsói predikátor járt ide� tapasztalásból vallja.. 
A 3-clikm. Tudja, hogy Szentantalfán vagyon pápista 
körülbelül 16 és 1 lz pár, kálvinista. körü1belül 34 és ½ 
pár, lutheránus körülbelül 25 pár, kik is ezelőtt körii.l-
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belül 30 esztendővel mestert !ioztak be maguknak, kik 
közli! elsőnek tudja lenni Németh J1i/iályt, a. mostani 
akali prédil,átort, de azon idő alatt, hogy egynehány esz
tendeig mesterök nem volt, vallja; bizouyitván azt is, 
hogy ide 3111 órányira fekvő helységben Monoszlón kál
vinist� és Dörgics6n lutheránus predikátorok vanna.k. 
4-dikre. Szentantalfa.i · földesurak: ma.guk az itt való
lakosok. 

Ötödik ta.nu libertinus R<ídóczy (itt már így irJák) 
Péter, kálvinista., ugyanidevaló la.kos, körülbelül 104 éue�, 
letetfhite után vallja. az első kérdrsre: Mivel az első ora.• 
torium már akkor készen volt, hogy ezen tanut ezelőtt 
köriilbeliU 30 esztendővel ide preclikátornak hozták ; ki és ho
gyan építette? nem tudja; azt ugyan turlja, hugy fá
ból volt épitve és a pápistákna.k régi templomához 
van ragasztva. Minthogy pedig öreg volta miatt az ágy· 
ból fel nem kelhet, a. mostani uj ora.torium felől vallást 
nem tehet. A másodikm. Minthogy ezen ta.nu, még ijju 
legény korában Csicsóban, ide egy fertály órányira. levő 
helységben,. kit esztendeig. volt predikátor és ott is házaso
dott meg,Henyében pedig innen egy ó1·ányira levő helység
ben, a lumnan vitetődött Almásrn, a Vértes alá, Almásrnl pe
dig ·ide, egy esztendeig pi·edikátorkodott, a.zért tap�sztalásá
bul tudja. és vallja., hogy akkor Szentantalfa. puszta le
vén, & kálvinista vallá9llak publicum exercitiuma nem 
lehetett. Ha.nem ezen tanu, ez előtt 30 ecztendövel ide hoz<1t· 
tatván, kezdette ,a- legelső publicmn exercitiwnot. A 3 dikra, 
Szentantalfán mind a három religión levő lakosoka.t tud 
a tanu, .de 11zá.má.t nem tudja.. Azt ugyan tudja., hogy 
Monoszlón kálvinista, Dörgicsén lutheránus predikátorok 
vannak ide közel levő helységekben, és hogy a 4-dikre 
Szentantalfának lakosai magok a földes ura.k. 

Hatodik ta.nu, Nagy Anna. lutheránus, Já.nka. Jé.nos 
há.trahagyott özvegye, ugya.nidevaló lakos, körülbelül 
80 éves, letett hite után mindegyik kérdésre vallj a, hogy 
öregsége és betegsége miatt egyébre nem emlékszi k
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uem hogy török .és kurucz világban puszta volt Szent
&ntalfa és itt legelsö prediká.tor volt Rádoczi Péter. 

Hetedik tanu ne-mes Kuthy Katalin, nemes Sólyom 
Gergely hátrahagyott özvegye, lutheránus, ugyauidevaló 
lakos, köri'llbeliil 60 éves, letett hite után vallja mind a 
két kérdésre: Ezen tanu, Polyánba.n, Tettes nemes Vesz
prémvármegyében született e vilá.gra, de körülbelül 15 
esztendős korában ide Szenta.nt!i.lfai ma.lomha. houtta
tott férjhez, tudj a azt, hogy mind akkor, mind pediglen 
azon első urának fél esztendő mulva lett halálával a 
második férjéhez Sólyom Gergelyhez lett menete
lével és abban a házasságában (Na.gy) Vázsonyban 
való la.kásán&k idejében, söt még a Knrucz-világban is 
puszta volt Szeutautalfa, és a mirigy-halál után szállot
ták meg, a. minthogy ezen tanu is ferjével együtt azu
tán ide vette lakását, azon okból nyilván tudja, hogy 1, 

kálvinista vallásna.k azon időben itten sem exercitiumuk, 
sem predikátoruk nem volt, hanem. minekutánna 
ezelőtt körülbelül 28 esztendővel most is itt Ja.kozó Rá
dóczy Pétert hozták be prediká.torna.k, vala.minthogy 

�lt··az elsö predikátor, ugy és az kezdette a ,kálvi
nista vallásnak nyilván való exercitiumát. Azt is tudja, 
hogy a kálvinisták az előbbi fából Vd.ló oratoriumot 
az idén hányták el és helyébe ujat építettek. A. 3 és 4-

clikre. Tudja. azt is, hogy itt Antalfán mind a három 
religión levök vannak lakosok, és ugyanazok & földes 
urak, és hogy Monoszlón kálvinista és Dörgicsén luthe� 
ránus predikátorok vanna.k. 

Nyolczadik tanu Boldizsár Antal, katholikus, ugyan
ezen vármegyében fekvő tagyoni la.kos, körülbelül 75 
éves, letett hite után va.llja az első kérdésre: Dunántúl 
ugya.n születtetvén e világra a tanu éi; már 35 esztendeje, 
hogy először Antalfán és ott 8 esztendeig lakván, onnan 
Tagyonba, l.özel fekvő helységbe vette lakását, és azon 
okból tudja, hogy vala.minthogy akkor kfüi.i.lbeli.il csak 
hét. ház lévén Szenta.nta.lfán, ugy azután épitették a 
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kálvinisták az oratoriumot is fából és az idén azt el
hányván, azon helyre, ugyan fából ujat épitettek; ugy 
nemkülönben a másod-ikra: Azután:hoztak predikátort is, 
most)s itt lakozó Rádóczy Pétert, és ezt_ tudja elsö 
préfükátornak és a. kálvinista vall ás elsö hirdetöj ének 
lenr.i Szentantalfán, a hová annak előtte Csicsórnl '!,. órá
nyira levő helységbül járt által egy Szijjártó nevii, kálvinista 
mester. A 3-dikra. 1'udja. ugyan, hogy mind a három 
religióbeliek laknak Szentantalfán, de számokat nem 
tudván melyben vannak többen, va.gy kevesebben, vallást 
nem tehet. Azt ugyan tudományából mondja, hogy 
Monoszlón kálvinista, Dörgicsén lutheránus predikáto
rok vannak, és hogy 4-dikre Szenh,ntalfának urai magok 
a,, lakosok. 

Kilenczedik tanu Ágoston Miklós, ugyanott (Ta.
gyonban) a veszprémi püspökség haszonbérlöje, körül
belül 72 éves, letett híve után vallja. az első kérdésre: 
Mind atyja. Tagyonban a szomszéd ta.luban lakván, mind 
ma.ga ott születtetvén, életét ott töltvén, következendő
képen Szentantalfán gyakorta jáván, tudja és tapas,:ta.lta., 
hogy még Kurucz világban is puszta volt és csak a

mirigyha.lál után szállották meg jobban, következendőké
pen az elöbbeni oratoriumot is csak az után - melynek 
körülbelül 30 esztendeje lehet - építették _a. kálvinisták 
egyenlő költséggel é3 fáradsággal a pá.pistákka.l és 
lutheránusokkal ugyan fából a cemetoriumon belő], a
régi pápista. templom köfa.lához hozzáragasztva, és 
ugyanazon a helyen, a. hol az előbbi110k elhá.nyásával az
idén, fából ugyan, de vala.menyivel nagyobbra., egészen 
fundamentomból, és csak egyedül a pá.pista. templom 
köfa.lána.k meghagyásával - ujat építettek; tapasztalta. 
azt is, hogy zánkai, tagyoni és ja.kabfai kálvinistáknak 
segitségével. A 2-dikra. Minthogy meg Kurucz-világban 
is puszta volt Szentauta.lfa, 1, kálvinista vallásuak pub
licum exercitiuma nem is lehetett, tudja. is, hogy legelső 
predikátor, kit ez elött m�ntegy 28-29 esztendővel csa.k 



/ 23 

tulajdon magok _v�gzésekből hoztak a kálvinisták, volt 
�1-!'.�d_ó_c�y Péter, ki most !S él, és itt lakik, annak előtte 
pedig vala.mint tudja, hogy más predikátor nem volt., 
be.nem csa___� 1' csicsói szolgált ide, ugy vallja azt is, hogy 
ez kezdette az első publicum exercitiumot. A 3-dikra. 
Tudja azt is, hogy Szentantalfán, mind a három religión 
vannak, ugy nemkülönben, hogy Monosrdón kálvinista, 
Dörgicsén lutheránus predikátorok vannak és hogy 
4-szer Szentaltalfának földes urai magok a lakosok,
együtt a méltóságos devecseri urasággal.

Tizedik tanu, Markovics Mátyás, ugyanoda.való 
illetőségü, ugyanannak haszonbérlője, ka.tholikus, körül
belül 70 éves, letett hite után vallja az első és második 
kérdésre. Vagyon már 46 esztendeje, mióta ezen ta.nu 
Ta.gyonba szakadott és ott lakik, azért tudja és h,pasz
talta., hogy Szentv.ntalfán, azon időben alig volt hat-hét 
ház, és akkor sem oratoriumuk nem volt, sem prédiká
toruk, ha.nem csak & csicsói mester szolgált az antalfai 
kálvinistáknak, és azért tudja, hogy ez elött mintegy 
30-35 esztendővel építették a kálvinisták együtt a
pápistákkal és lutheránusokkal, melyet elháuyván, annak
helyére az idén egész fundamentomból és fából mást
építettek, és azután hozták be prédikátornak Rádóczy
Pétert, ki most is itt él és ugyan itt Szentantalfán
la.ki·k; · és ez-- vólt első prédikátor és itt a kálvinista. vatlás
publicum exercitiumáuak az volt első kezdője. A 3-clik
és 1-dikre. Tudja ugyan, hogy itt mind a három religio
beiiek laknak és ugyanazok a földes urak, de számukat
meg nem mondhatja.; vallja. azt is tudományából, hogy
ide közel és csak 3

j 4 
órányira. eső helységekben, Monosz

lón kálvinista, Dörgicsén lutheránus predikátorok vannak.
Tizenegyedik tanu, Ágoston János, katholikus, 

ugyanazon uradalom ha.szonbérlőj e, ugyanoda.való h,kos, 
70 éves, letett hite után vallj a a !.ét első kéfflést·e: · Ezen 
tann Tagyonbau születtetvén és mindig ott lakván, 
tudja., hogy mind a Kurucz világha.n s mind a.nlla.k előtte 
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puszta volt Szentantalfa és a. mirigyha.1é.l után szállván 
meg, az ora.toriumot jóval az után épitették meg fából 
a kálvinisták, egyenlö segítségével · a pápistil.kna.k és 
luth.irá.uusokna.k, azon helyre, melyen az idén, - az 
elöbbit elháuyván :__ egész fundamentomból és tából 
UJat építettek és ugyan az után hozták be Rád.ó_c�y 
Pétert, ki most is itt lakik, elsö predikátornak, · ki is a. 
kálvinista. vallá�nak publicum exercitiuinát legelőször 
állitotta fel, az �elött a csicsói mester szolgálván ide 
A 3-dik és 4-clikre. Tudományából mondja azt is, hogy 
Szentantalfán mind a három religión levők la.kna.k és 
ugyanazok a földes m-ak, és hogy közel levő helységek
ben Monoszlón kálvinista, Dörgicsén pedig lutheránus 
prédikátorok vannak. 

Tizenkettődik tanu, nemPS Rádics Erzsébeth, szent
antalf'a.i lakos, ka.tholikus, körülbelül 53 éves, letett hite 
után vallja ctz első és második ké1'clésre: 38 esztendejJ, hogy 
ide Szenta.ntalfára vette lakását, azért tudja., hogy akkor 
még az idevaló kál viuistáknak sem oratoriumok, • sem 
prédikátoruk- nem volt, ha.nem a. csicsói prédikátor 
Kenese)'_..,?.-8.�-ü. .. szolgá.lt ide, és jóval az után, s mintegy 
'29vagy. 30 esztendővel ezelőtt egyenlő költséggel és 
fáradsággal építették az oratoriumot a pápistákkal és 
lutheránusokkal, azon a. helyen, a régi pápiste. tem
plom kőfalához hozzá.ragasztva, a hova. az idén, az 
előbbinek elhányásáV'8l, ugyan fából zánkai és tagyoni 
kálvinistáknak segítségével, egészen fuudamentomból 
ujat építettek, és tudja, hogy legelső prédikátort is Rá
dóczy Péter nevüt, ki most itL lakik, azután hoztil.k be 
és··ugya.ii ei· kezdette itten a kálvinista vallásnak 
publicum exercitiumát; vallásának és tudományána.k okát 
onnan is tudja., hogy legelső gyermek, kit Rádóc,�y __ 
Péter itten megkeresztelt, ezen tanuna.k fiacskája.· volt, 
·ki már most 28 esztendős. Vallásához hozzá adván azt
is, hogy midőn az ora.toriumot építették, a pápist,í.k
többen_ voltak, mint a kálvinisták. A 3-dik és -1-dikre ;
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Tudja a tanu, hogy Szentantalfán lakik pápista 17 pár; 
kálvinista már most körülbelül 34 pth- és körülbelül 25 
pár lutheránus és · ugyanezek az idevaló földee urak ; 
tudományából mondJa. azt is, hogy ide csak 31, órányira 
fekvő helységekben, Monoszlón kál vinistá és Dörgicsén 
lutheránus prédikátorok találtatnak, együtt S:zon vallások 
publicum exercitiumával. 

A tauuhallgató küldöttség tagjai voltak a fent 
megnevezetteken kívül Horvát János kanonok, tl\polczai 
plebánus, mint a veszprémi püspök kiküldötte; bogyai 
Bogyay Pál táblabíró, Árvay József táblabíró, Dóczy 
Ferencz föbiró, Szalay János esküdt, Körmendy htván 
esküdt. 

Az antalfai reformátusok, bizonyára ezen vizsgálat 
után folyamodtak Mária Terézia királynőhöz, hogy 
templomuk megujitását engedné meg, mely kérvény 
ugyan nincs meg, de a helytartótanács l 759. szept. 
17-diki azon végzése, melyben a fenti tanuhallgatásnál
körültnényesebben .rendeli el a vizsgálat tarUst, s beve
zető soraiban ilyen kérvényre hivatkozik, tanuskodik & 

szabad vallásgya.korlatnkat féltékenyen őriző. nemesek
hithüségéről. Egy UJabb vizsgálatot rendel ezért a vár•
megye, melyről a kiküldöttek a következőkben számol
nak be:.

,,Alább megirottak jelen tauusitvá.nynyal bizonyít
juk, hogy alulirt napon és évben· méltóságos palatinus 
urunk ö excellentiája kegyes parancsolatja mellett, Szent• 
autalfán, ezen Tekintetes nemes Zala vármegyében levő 
helységben lakozó helvét hitvalláson levő nemes és nem
t,elen uramiékuak folya.roodá.sára ugyan meg irt szent
antalfa.i helységben vittük végben ezen vizsgáló�ást kö
vetkozendöképen: A melyikről: 

l!..'lő.szöl'. 'fudJa e, vagy hallotta-e & tanu, hogy 
Szentantalfán, ezen Tekintetes nemes Zala vármE'gyében 
levö helységben, a helvét hitvallásou levő eklézsia 
mindenkor anya.eklézsiának tai-tatott-e és az éltes öreg 
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emberek beszélték-e, hogy itt kálvinist& predikátor l&
kott és & kálvinist& vallásn&k volt-e mindenkor gya
korlása.? 

Másodszor. Emlékezik-e arra, és tudja-e, v&gy hal
otta-e, és élte-e, hogy & minekntánna. szentanta.lfai 
lakosok kevesedtek, nevezet szerint szenta.nta.lfaia.k, 
J&ka.bfa.iakkal és csicsóiakkal egy prédikátod tartott&k, 
kálvinistát és jóllehet annak la.kása. majd Csicsób&n, majd 
Jakabfán volt, mindazonálta.l azon fárás prédikátor ide 
Szentantalfára is könyörgést és prédikácziót tennni 
eljárt, mind Kurucz világ elött, mind az alatt, s mind 
az után és akkor csicsóiak és jakabfaiak is ide járta.k 
mind addig, mignem sza.porodván a szentantalfai kálvi
nisták, magánosan kezdettek prédikátort tartani, ezelőtt 
mintegy 30 esztendőkkel és igy a kálvinista vallás 
exercitiuma itt Szenta.utalfán mindenkor volt-e és tudja-e, 
hogy a.nta.lfai helység ugy el nem pusztult, hogy oU 
kálvinista. vallás ex13rcitiuma. ne lett volna."? 

Ha,-madszor. Vallja. meg a ta.nu, nemde nem itt 
Szent&nta.lfá.n azou helyen, & hol most a. kálvinisták 
oratoriuma vagyon, a t&nu emlékezetire volt-e egy roz
zant épület fából lé.bokra, ugyan a puszta templomhoz 
ragasztva, és abban vittee végben a prédiká.tor az isteni 
szolgálatot mind addig, míg azon Kurucz háboru és azt 
követő mirigyhalál után mindjárt a kálvinisták isteni 
szolgálat végben vitelére, ugyanazon helyre fából más 
oratoriamot épitettek? 

Negyedsze,·. Mondja. me� a tanu, ha akkor az anLal
fai pu;;ztatemplomban akkor ott levő kálvinisták oraLo

riumában, vagy annak helyén, plébánus tett-e valaha 
misét; nomde nem inkább mindenkor kálvinista. prádi
kátor szolgált-e ot-t és a.bba.u a tanu emlékezetire? 

Elsö tanu, nemes · Süle Má.rLon, katholikus, ant.al · · 
fai lakos, körülbelül 69 éves. Az első ké,·désre. Ezen tanu 
már 45 esztendeje mióta Szeut&ut&lfára veUe la.kását, s 
a.ttól fogva mindenkor ott· is la.kik, a.zou okból letett 
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hite után va.llja, hogy anta.lfai ezen Tettes nemes Zala. 
virmegyében helyeztetett kálvinista. eklézsia anya.i 
eklézsiának tartatott-e, nem tudj a; a.zt sem tudj a. és 
régiektöl sem hallotta, hogy ott kálvinista predikátor 
lakott és va.llásu!rna.k gyakorlásuk lett volna., Rádóczy 
Eéter--ká.lvioista. predikátoron ki vül, hanem a 2-dikra azt 
tudja, hogy ennek előtte mintegy 40 esztendőkkel 
szentanta.lfaiak, jakabfaiak és csicsóiak egy kálvinista. 
prédilfafort Kenesey nevűt tartottak, aki is Csicsóbau 

_J_akott, ·Anta.lf'ára is eljárt predikácziót és könyörgést 
tenni, s midőn Antalfán volt a predikáczió és könyör
gés, csicsóia.k és j aka.bfaiak odaj árta.k, de ez is mind 
Kurucz vHág után történt. Azt pedig nem tudja., hogy 
hány esztendeje mióta. a.uta.lfaiak magánosan prédikátort 
tartani kezdtek, de hogy azon időtől fogva. volt gya
korlása. Anta.lfán ezen kálvinista vallásnak: tudj a.. A 
3-dikra. Vallja. azt is, hogy a puszta templomhoz nem
volt ragasztva. semmi épület is akkor, a. midöu Csicsóban
lakott a prédikátor, hanem Somod y J áuos házához jár
ván, a.bbau tett prédikácziót és könyörgést. S igy a.n
nak utáuna. midőn Rádóczy Péter nevü prédikátort
legelőször behozták Aota.lf'ára, annak 11tánna. építettek
fából oratoriumot, a. régi puszta templomm.k kőfa.lához,
de ezen kivül, hogy más épület lett volna, a.rra. nen:
emlékezik. A .J-dikrc: Arra. pediglen sem emlékezik, sem
nem hallotta. a. tanu, hogy azon puszta. templomba.n
szent mise szolgáltatott volna, hanem mirigyhalál után
mintegy négy esztendővel kezdett ott a kálvinista. pre
dikátor prediká.lni és könyörgést tenni.

Második tanu nemes Pálffy György, helv. hitvl\l
lásu, ugya.nideva.ló la.kos, körülbelül 67 éves. Vallja ezen 
tanu letett hit.e után, hogy Szentauta.lfan, ezen Tekin
tetes nemes vármegyében levő helységben, 11, kálvinist� 
ekklézsiá.t anya ekklézsiának tartotta, hanem, a predi
ká.tor Antalfa.u nem laJrntt és ·legelső antalfai prediká• 
tor Rádóczy Péter volt, ha.11·em a.z ti1·egekt<;il b,.llotta.; 
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hogy előbb is lakott Anta.lfán kálomista. ·predikátor. 
A wisodikra. 'rudja. azt, hogy a.nta.lfai, csicsói és jaka.b
fai lakosok egy predikátort tartottak, a prediká.tor pe
dig C3icsóban la.kott és onna.n járt Anta.lfára. prediká.. 
cziót és könyörgést tenni, de az mind kurucz világ után 
történt, és csicsóiak s mind ja.ka.bfa.ia.k Antalfára j á.rta.k 
a predikáczióra., ha.nem ez előtt mintegy 30 esztendővel 
kezdettek a.nta.lfa.ia.k magánosan predikátort tartani,
tudja, mivel ezen tauu maga. fogadta. is meg r. legelső 
predikátort. Arra pedig nem emlékezik, hogy vala.ha. An
talfa. ugy elpusztult volna., hogy a kálvinista. vallásnak 
exercitiuma. nem lett volna. A 3-dikra. Tudja. azt is a 
ta.nu, hogy azon a helyen, a hol most oratoriumuk va
gyon, volt .egy rozza.ut �pület, fából lábokra. csinálva. 
ugyan •a régi puszta. templom köfa.lához ra.ga.sztva. s ab
ban vitte véghez 1l1iskolczy nevü predikátor - Csicsóban 
lakásával is lej árván Antalfára. - az isteni szolgálatot, 
de· azon épület elpusztulván, azután Somody János há
zé.hoz jártak maguk exercitiumuknak gyakorlására., oda 
ugyan nem sokáig járván, a Kurucz háboru után, azen 
tanu több a.nta.lfai kálvinista és lutheránus la.kósokka.l 
együtt azon helyre, a hol most vagyon az oratorium, 
építettek fából ora.toriumot. A 4-dikl'e, Nem érte s nem 
is hallotta, hogy azon antalta.i puszt11. templomban, vagy 
pedig az ora.toriumban szent mise szolgáltatott volna, 
ha.nem 48 esztendőktől fogva való emlékezetire kálvi
nista predikátor szolgált, mikor ép volt a.z ora.torium,
benne .. 

. Harmadik ta.uu Ágoston Ka.talin, nemes Somody 
András özvegye, lutheránus, monoszlói la.kos, körülbelül 
65 éves, letett hite után vallja az el:;ő kérdésre. Ezen ta.nu 
Anta.lfána.k szomszédságában ta.gyoni helységben szüle
tett, és ugyan másik szomszéd helységbe, Csi�sóba. vitték 
férjhez és ott is öregedett mtig (hihetően a csicsói la.ko
sok kiüzésekor ment Mouoszlóra) azon okból vallja, hogy 
Antalfáo mindeukor volt az ö emlékezetire a ká.l vinista 
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vallásnak gyakorlása.. - A 2-dilcm. Tudja. azt, hogy an•

talfai helységet csak két-három ember lakta Rurucz ·vi� 
!ágban, és azután is jó ideig s akkoron Csicsóban lakott
a predikátor; antalfaiaknak, csicsóiaknak, jakabfaiaknak
egy predikátoruk volt és Ci;icsóból járt le Antalfára a
predikátor, könyörgést és predikácziót tenni, hanem á.n�
nak utánna megszaporodván az antalfai kálvinisták, ez
előtt mintegy �O esztendökel kezdettek antalfaiak ma�·
gáuosau predikátort tartani', és igy ezen tanuna.k emlé
kezeti.-e a. kálvinista va.llásnak exercitiumát tudja lenni.
A 3-dikra. Azt is tudja. a. ta.nu, hogy azon a helyen, a
hol most a.z ora.torium vagyon, egy rozza.nt fa épület
volt és abban tett a predikátor isteni szolgálatot nyári
időben , télen pedig Somodi Jé.nos há�ánál, · le járván_
Csicsóbul s <1.nnak utánna. Kurucz világ és mirigy halál
után építtettek a kálvinisták ora.toriumot, azon hely1·e,
hol most va.gyon. A 4-dikre. Nem emlékezik a tanu és.
nem is hil.llotta., hogy valaha azon pu3zta. templomban,
a.va.gy is ora.toriumba.n szent mise szolgáltatott volna,
hanem hogy az ő emlékezetire mindenkor kálvinista. re-·
ligión levők bírták s exercitiumuka.t a.bban ta.rtották, jól'
tudja, mivel ezen tanu maga. is sok esztendőktől fogva'
oda szokott járni.

Negyedik· t&nu, Pálfty Katalin, Horváth György 
felesége, helv. hitvallásu, ugyanidevaló lakos, körülbelül 
60 éves, letett hite után vallja az első kérdé.sl'e. Negyven 
esztendeje, mióta ezen tanu Ant,alfán, hol' Csicsóban 
szomszéd helységben lakik, innen tudja., hogy 11.2: ö em> 
lékezet.ire mindenkoron volt a kálvi:nista vallásnak 'gya� 
korllisa anta.lfa.i helységben. A 2-dikra. - Tudja azt. is, 
hogy midőn antalfa.i helységet kevés _ember lakta, á 
Kurucz világban és azután is jó da.ra.b ideig s a.kkoron: 
C„icsóban lakott a predikátor. Aútalfaiakna.k; csicsóiak
ka.l és jakabfaiakkal egy predikátoruk volt és Csicsóbul 
járt le a predikátor Antalfára predikáczíót és könyör
gést tenni, hanem megs-zaporodván az a.ntalfai ká.lvinis-
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tá.k, . enn�k elötte mintsgy 30 eszteudökkel kezclet.tek 
a.nhlfa.iak magánosan pred ikátort tartani és így l'ZCIU 

tanuna.k emlékezetire a kálvinista. vallásnak exercitium• 
ját mindenkor tudja. lenni. A 3-ikl'a. Azt is tudja. a. tanu, 
hogy azon helyen, a hol mo:,t oratorium vagyon, volt 
egy rozzant fa épület és abban tett a kálvinista predi
kátor isteni szolgálatot nyári idöben, télen pedig So
modi János házánál, lejárván Csicsóbul, s annak utánna. 
Kurucz világ és mirigy halál után építettek a kálvinis
ták oratoriumot, azon helyre, a. hol most vagyon. A 4-
clikre. Nem emlékezik és nem is hallotta, hogy valaha 
a.zon puszta templomban vagy oratoriumba.u, szent mise 
szolgáltatott volna., ha.nem hogy az ö emlékezetire min• 
denkoron kálvinista religión levök bírták s exerci�iumo• 

· ka.t abban tartották s mégis eZ'm tanu oda. szokott járni,
igaz tudományából vallja.

Ötödi:t ta.nu, agilis Horváth György, helv. hitva.1-
lá.:m, ugyanide való la.kos, körülb!3lül 60 éves, letett hite
után vallja az 1-ső kérdésre. Mirigyha.lálkor Csicsóba.n s
azután pedig jakabfai helyiségben lakván a ta.nu, csak
nem régiben vette la.kását Anta.lfára., azért ö ugy tar
totta és ba.llotta, hogy Anta.lfá.n a kálvinista eklézsia
volt a.nya.i ekldézsia, s hogy még a Töi·ök hábomban is
volt Antalfának kálvinista predikátom, az édes attyátttl - a
ki is igen öreg embe1· volt - hallotta, A 2-dikm. Tudja. azt,
hogy a.ntalfai, jakabfai és csicsói helységeknek egy pre
diká.toruk volt és a. predikátor Csicsóba.n lakván, eljárt
Antalfúra. predikácziót és könyörgést tenni, azt is pe
dig tudj a, hogy ennek elötte mintegy 30 esztendökkel
hoztak és kezdettek m&gánosa.n prer.likátort ta.rta.ni, mi
vel a. falu is elöbb többire puszta volt, de ugyan csak
exe,-citiumuk a csics6i közös predikátor által tartatott mind
Kurucz • mind mirigy halál idejében jól tudja. A 3-
dikra semmit. A 4-dikl'e. Nem tudja. s nem is hallotta,
hogy antalfai puszta. templomban, vagyis oratoriumban
vala.ha szent mise szolgáltatott volna., hanem az ö em-
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lékezetire mindenkoron a kálvinisták bírván, s exerci
tiumukat abban t.artották, tudja. 

Hatodik tanu, nemes Dobosi Miklós, ágostai hit
va.llá.su, ugyanidevaló lakos, körülbelül 55 éves, letett 
hite után vallja. az első kérclé.sre, hogy a Szentantalfán 
levő helvét hitvaltásu egyház, a csicsói prediká.tornak 
filiálisa volt és onna.n járt Antalfára. prediká.cziót és kö
nyörgést tenni, s Mm is emlékezik arra, hogy Rádóczy 
Péter nevü predikátor előtt lakott volna más prediká
toranta.lfán, ha.nem azt hallotta. a régi öregektő!, hogy 
réger1fe1t is lakott vol11a pred·ikátor A1italján, de ö arr,1, nem 
emléke�}k és igy a 2-clil,; kérdésre a.zt jól tudja, hogy 
csicsóiak, jakabfaiak és antalfaiak egy predíkátort tar
tottak, ha.nem lehet 30 esztendeje, mióta antalft.iak mi
rigy halál és Kurucz világ után kezdettek magánosan 
prediká.tort tartani és exercitiumuka.t folytatni, tudj& 
azt is, hogy &nnyira. elpusztult Antalfa, hogy semmi 
nemű vallá.sn&k nem volt exercitiuma. A 3 dikra. Jól 
emlékszik arra. a. ta.nu, hogy azon a helyen, a hol moit 
& kálvinisták oratoriuma vagyon, más egyéb épület nem 
volt, h&nem három régi talpfa látszatott, s azokra is 
a.kkor akadtak, a midőn tisztogatták és azon helyre mást 
csinlÍ.ltak, de mindaddig mig föl nem építették, hogy 
abban a. régiben exercitiumok lett volna, arr& nem em
lékezik, ha.nem hallotta a régi örogektől, hogy ott lett 
volna régenten is a kálvinisták oratoriumttk. A 4-dikre. 
Tudja azt, hogy az ö emlélrnzetire azon puszta templom
ban, a ngy ott levő kálvinisták oratoriumában, szent 
mise soha sem szolgáltatott, minek utánna pediglen a 
kálvinistlÍ.k ennek előtte mintegy 40 esztendőkk .,1 a 
pusztulá.ii ·után szaporodta.i{ volna, Antalfán kezdettek 
épiteni oratoriumot, a pápistákkal é3 lutheránusokkal 
együtt, s a.ttol fogva mindenkor ká.l vinista. predili:átor 
szolgált benne. 

Hetedik tanu, Na.gy Ann&, ágostai hitvallásu, ugyan 
ideva.ló lakos, körülbolül 66 éves, letett hite után vallja 
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mindegyik kérdésre. Nem tucija. a. ta.nu, hogy szeutan
talfai helységben a. helvét hitva.llásu eklezsia. anya.eklé
zsiának tartatott-e vagy nem, hanem azt tudja, hogy 
Rádóczi Péter kálvinista prediká.tor idejétől fogva. min
denkoron a kálvinista· vallásnak volt ryakorlása azon 
oratoriumban, annak előtte pediglen O_�icsé>ba.g_�kolt 
Perlaki Péfel" nevű kálvini11t& prediká.to::- járt le Anta.ffara 

-pie<i_ikifoz'íóf és könyörgést tenni, s ugyszintén jakabfai
aku'k-· is azon predikátor szolgú.lt; tudja. azt is, hogy
emlitett Rádóczy predikátor előtt má.s prediká.tor Ai;i
ta.lfá.n · nem volt s nero is hallotta, hogy lett volna. An
nak pedig lehet 28 esztendeje, mióta antalta.i kál vinis
ták; lutheránusok és · a pápisták egyenló aka.rattal az
élőbbeni s elpusztított ora.toriumot építették a. régi
puszta. kö'fal mellé, és sok ideig mind a három feleke
zeten' levők abba jirta.lr, s azon épitéseknek előtte is
tudja a ta.nu, hogy azon régi puszta. kőfalhoz volt ra.
gaszt.va. a kál\"'inistáknak 'imádságos helyek s a.bba.n az
időben levél-színnek hítták é11 abba. járta.k csicsói és ja
kabfai szomszédsá.gbeli lakosokkal együtt az isteni szol-·
gáliÚ&, hogy pedig a.zon helyen és ora.toriumban. vala.ha
»zent •mise szolgáltiüott volna,· I).em tudja s nem is
hallotta.

Nyolcza.dik tanU, Ágoston Miklós, 'katholikus, a. 
veszprémi püspökség ta.gyoni birtokába.n árendás, kö
riilbelül 83 éves, letett hite után valja ai első kérdésre,

Ezen tanu 'Tagyonban, Antalfána.k szomszédsá.gában 
született e · világra., s ott is nevelkedett, azon okbul 
vallja, hogy ;ö nem tudja., hogy az anta.H'a.i helvét hit
vallásu eklézsia. anya eklézsiána.k ta.rta.tott volna ; ha.nem 
inkább a.rra emlékezik, hogy a 'csicsói predikátor járt 
Anta.lfára predili:áczi'ót és könyörgést tenni. A· 2dikra. 
'l'udja. azt, hogj J&ka.bfai, csicsói, és szeuta.nta.lfo.i lako• 
sok egy predikátort tartotta.k, de a. predikátor Osicsó
ban lakván, Kurticz világ után mintegy 10 vagy 11 
esztendőkkel Rádóczy Péter nevű predikátort - meg-
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SZI\Jiorodvún l\z ::tntalfoi kd.lvinistd.k � hoztak be predikátor
nak. A. 3-dikrn semmit sem tud. A 4-ikre. Nem emlékezik s 
nem is hallotta 1\ taun, hogy azon oratol'iumbau és helyen va
laha i:zent. mise szolgáltatott volna. 

Kileucr.edik tanu Ágoston Ilona, katholikus, tagyoni la
lnkoR, köriilbelül GG éves, letett hite után vallja az e/s{í kér
dé.�re. Ugy hallotta és tartotta ezen tanu, l1ogy az antalfoi hel
vét hitvnllásu eklézsia anyaeklézsia légyen, és hogy még régen
ten is lakott Antalfán kálvinista predikátor, a régi öregektől 
hallotta. A 2-ikra. Tudja, hogy Antalfa elpusztulvím s nevezett 
antalfaiak, csicsóinkkal és jakabfaiakkal tartottak egy prediká
tort /\s annak lakása mindétig Csicsóbán volt és onnan j{irt An
talfára predikál'.ziót és könyörgést tenni és mirigyhalál s Kurucz 
világ után megszaporodván antalföi kálvinisták, ez eWtt körül
belül 30 esztend6kkel kezdettek magánosan predik{itort tartani 
Rítdóczy Péter nevüt s azon id6t6l fogva, mindenkoron exerci
tilii11iiknak gyakorlása volt s vagyon. A 3-dikra. Tudja azt, 
hogy r'l=é'genten azon puszta k6falhoz semmi épület, vagy is ora
torium nem volt ragasztva, arrn is ugyan jól emlékezik, hogy 
legels6bben levél-szint csináltak melléje, és kttlvinisták pápisták
kal és lutheránusokkal együtt, s azután ismét egy szobát ragasz
tottak hozzá s abba jártak az isteni szolgálatra. A .J.-dikre. A 
t,nuunak emlékezetire, hogy azon oratoriumban vagyis azon he
lyen szent mise szolgáltatott volna, nem tudja s nem is hal
lotta. 

:Mely általunk véghez ment vizsg{datról és a · tanuknak 
hitük után lett vall6.sir61 a�ljuk ezen nevünk aláirású.vnl s szo
kott pecsétünkkel megerősitett bizonyitványunkat. Szentantalfán 
17ö9. cleczember 26. Dóczy Antal Tekintetes nemes Zala vár
megyének v. birája, Dóczy László azon Tettes nemes vú.rme

gyeuek eskiittje. • 
Ezcu tanuhallgatásokból kitünik az, hogy azon régi épü

let, melynek kőfala mellé az antalfai reformátusok, az evange
likusok, nemkülönben a szomszéd helyiségekben lakó reformá
tus lakosok segitségével J 71 �--i� 17ö9-ben. imaházat épitettek, 
s1Jha sem volt katl1olikus templom ; n.z éltesebb tanuk vallomá-
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sáb61 bizonyos az, hogy a xvrt században IS református tcnt
plom volt azon helyen, s ott róm. kath. templom soha sem volt 
De az akkori idakben ilyen bizonyiték nem sokat ért, annyival 
kevésbé, mert az antalfoiak nem tartott.Ak meg, a mit kértek 
s meg is nyertek, hanem n rozzant épület helyett egy teljesen 
(tj imádsághú.zat épitettek s ebbe ugy belefogódzott a nemes 
vármegye, a veszprémi püspök és n zalaegerszegi plebúuos foly
tonos sürgetésére, hogy utóbb is templom foglalás lett be16le. 
Pedig ee a második tanuhallgatás kedvez(5 volt reájuk nézve, 
mert az akkori törvények és rendeletek szerint csak azon eset
ben tartoztak volna a templomot a róm, katholikusoknak ÍLt
adui, ha bebizonyitják, hogy az, mint róm. kath. templom, fel 
volt szentelve. Ezt még a kath. tanuk sem moudott:ík, mégis 
·elvesztették templomukat.

Azon kornak jellemzésére ide írom röviden Árvay József 
megyei ügyésznek egy kelet nélküli, de erre az ügyre vonat
kozó el6te1jesztését: "Vétkeztek az antalfniak, midfü1 az imaház 
fedelének hasonló anyngokMl való foltozása helyett alapjából 
wjat épitettek. Rosszul {illitották n Felséghez kiildött kérvényiik
ben, bogy ezt megengedte nékik a vármegye, mert annak jegy• 
·zakönyvében az ellenkez(5 hat.Arozatról, csupán a fedél foltozá
sáról van szó, s abban sem ujitásról, sem alapjÍlból vaU, újitús
ról, sem alapjából való új épitkezésr(51 emlités nincsen, hanem
csak hasonló anyagokból való tatarozás megengedésér{51. Most
ezen vétküket elismerve, u Felséguél alázatosan könyörögnek
az ujitiísért, s erre nézve a helytartó tanács felvihígositást kér.
Az antnlfaiak -- irja nz ügyész elate1jesztésében - vallásgya
korlatukat a közszi.ikségen felyi.il a törvényre, a kfrályi magya
rázatokra és n.rrn. állapitj{�k, hogy az törvénybe iktatott hely és
1646 és 1659 évekre hivntkoznak, melyekral - bizonyitékaik
szerint - allitjitk, hogy vnllásgyakorln.tukn.t sznbaclon gyako
rolták és csak 1681 utitn sziint az meg egy időre. l\'1indczek
híábnvaló indokok, mert ezen rész akkor Török uralom alatt
volt s Fehé1·viír, Palota 1586-bnn, Kanizsa 1690-beu foglaltatott
vissza a győz(5 császári seregek által, s""�z ilyen helyeken, n ki
rályi rendelet szerint csupán n r(nn. kat-h. vallásunk gyakorol-
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hntták s1.abnclon és nyilvánosan s1.ertartásnikat, s ett.61 fogva a 
reformátusoknak ahhoz semmi joguk nem volt. Az 1646 és 
16ó!). évekre való azon hivatkozás, hogy a fent maradt leve
lekben "az helységnek lelkitanit6jn" és .az antnlfni predikátor 
szOleje" kifejezések olvashnt6k, bizonyitékokul el nem fogadhn
tók, mert __ Rndóczy Pétel' volt nz els6 antalfni predikntor, s n 

1 

vizsgálat alknlmá.vnl száz és egynehány év el(Stt történt dologra 
ki. emlékezhetett volna? De az bebizonyosodott, hogy lGSl-Wl 
j6 darab ideig lakatlan hely volt Autalfn s ez eWtt körülbelül 
30 esztendővel vitték oda a még most is elő Rádóczy Pétert 
els(l predikií.tornnk, és kil'iílyi engedély nélkül mentek akkor 
is bele nzon imaházba, melyet a más vallásunkkal együtt kö
zöz er6vel építettek, s azt most elMnyták, és helyébe ujat és 
nagyobbat épitettek, mely a fen{11ló törvényekkel és rendeletek
kel ellenkezik. 

lgy adott véleményt a kntholikus papok által sugalmazott 
megyei ügyész. Pedig ezen vizsg{datok bebizonyították : 1. azt, 
hogy nz nntnlfoi l'eformátusok imnhúzábnn misét nem szolgál
tnttn.k, s igy knth isteni tiszteleti használatra soha som volt fel
szentelve : 2. nzt, hogy nzon régi épület, melynek fain mellé 
építkeztek, nem kath. templom volt, 3. nzt, hogy 1730 eWtt, a 
nagy pestis ut1\n, tehát legnlább is 1720 óta által járt Antal
fú.rn a csicsói prediká.tor isteni tisztelet t11.1·tú.srn. - Ezek mind 
nyilvános i3teni tiszteleti gyakorlásuk mellett sz,,lnak, de jú 
üriigJ•ül kinálkozott a templomfoglnliísra, vallás üldözésre n meg
ítjitott imnh{1z, s addíg nem nyugodott n helytart6 tanncs, mig 
czélját el nem érte. 

Kés6n jutottak nz antalfüiak azon gondolntrn, hogy tem
plomuk ujitlmtásáért 11. Felséghez folyamocljnnnk. - Már tem
plomuk is készen volt, n vizsgálatot is megtnrtottúk, s hn el
késve is, siettek helyre hozni tévedésüket, s mivel ezen okimt 
nincs kezeink között, hndd álljon itt ennek bizonyitására, a 
veszprémi egyházmegye esperesének levele : "Ajánlom szolgáln
torunt kegyelmeteknek. llizodnlmns júnknró uraim ! :Mn reggel 
vevtím Tekintet.cs ngens .Dömjén Gergely m- válnszát a kegyel-

a* 
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metek eklézsiájúnnk doigiíbnn. Ó kegyeime azt iijn, 6s 1iemzc
tes 806s Istvánurmn 1) - nki is most idehoza vagyon - már 
ezelőtt. is · javallotta, hogy kegyelmetek felmenjen és mind 
az inquisitiot, mindazoknt a régi leveleket felvig_vc. A levél 
Blícsben iratott ezelatt kilenczed nappal, még akkor a neme!' 
vármegye informiítiója Pozsonyból Bécsbe nem ment fel kegyel
metek iránt. Ezt kivfotmn sietve kegyelmeteknek értésére adni ; 
mnradván Kegyelmeteknek Szeutkinílysznbadjírn l 7GO. márcz. 
30. jóakaró szolgája Tuhn István seuior."

Mária Teré:úúhoz benyujtott folymnoclúsukou kiviil kér
vlínyt küldtek a vármegyére is, hogy n ro!'szul értesült Uin•ény
széket jobb értesülésre, igaz oknik meghnllgntá!;Úra fel hl vják, a 
mint következik : .Tekintetes Nemes Vármegye ! . Hogy Antal
fán az helveticn coufession levőknek uyill'úuos vallús gyakorla
tuk volt még régi időben is, azt ide z(lrt régi hiteles levelek 
bizonyitjiík, hogy nzon utóbb is e mni napig sznkadatlnnul fol_v
tattntik, idezúrt vizsgálnti jegy1.őkönyvvel próbáltatik, melybi.il az 
is világos, hogy :mtalfni eklézsin anya eklézsia volt, és minden
kor annak tartatott; az is, hogy ke,·esedvén antalfaiak szfüna 
Kurucz világ el<.ítt és alatta azon régi vallásgyakorlntuknt fél
beszakasztu.ni nem engedték, hanem csicsóiakkal és jakabfaiak
kal egy predikátort tartván, onnét járt Antalf'íLrn predikútor ; 
nz is, hogy sznporodván Kurucz világ után az autnlfaink szú.ma. 
azon fentartott vnllásgyakorltitát., magános és Antalförn béhe
lyeztetett predikátor {dtnl attól fogva e mai nnpig gyakorolni 
kiv{mtuk. Melyekbal vallásunk gyakorlatának l'égisége nyilván 
kitetszik, s annak felette azon yizsgálatból is nyilv{m való, hogy 
az orntoriumunk a hol vagyon, ember emlékezetitől fogva min
clenkol' vallásunkbclieknek oratoriuma volt é� ott pápista vnllú8-
gyakoi-lnt soha sem volt . 

. Hogy 1>eclig mi előbbi rozzant épületit oratoriumunknak 
reparálni kivánvún nz engedelemért n Tekintetes nemes Vúrme-

1) A ves1.prém megyei coniljutor curalor:1.
� 

!! 
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gyéhci· fölynmotltunk é� •� nemes v(mnegye uckünk nrl'll. ucm 
csnk s1.a1mtlságot ndott, hnuem hogy mi az ol'l\toriumot épitcu i 
kozdvéu, 11. nemes vármegye cskiit�jéuek megmutattuk és sem 
nz, sem nuís hivatalbeli urak által az épitéstől uem tilatlma1.tat
tuuk, és hogy .semmiben nagyobbrn orntoriumunkat nem ·épitet
tük, mi bizouyitnni kívántuk, a minthogy a vég1·e azok iránt a 
fönt allizatos1m beadott vizsgálatbau foglalt nyomozó urnk1rnk 
a1,ou vizsgálati jegyzőkönyvben leírt pontokkal együtt egy pa
pirosra kérdést nyitottunk, de azon urak azon okból, hogy 
azok ugy is nyilván valók, szükségesnek nem találták, hogy 
nwkrn vallnssanak, a minthogy nem is vallattak, és azon okrn 
nézve ezekről szóló bizonyitékaink::i.t, n beadott vizsgá.lati jegy
zőkönyvhöz sem ragasztott{1k. 

Tekiutetes Nemes Vármegye! Mivel a kiküldött vizsg:1ló 
urnk részünkről azok .iránt vi1�5gúln.tot tartani és vallatni nem 
kivúutak, ebben mi nem okoztathatnnk, hanem a Tekintetes 
uemes várniegyéuek alázatosau könyörgüuk, vagy azoknt, a 
mint folynmodv{111yunkban alázntosan levezettük, kegyesen ugy 
lenni bizonyit.'la, minthogy azok nyilván vannak, vagy azok 
ii·ánt azon, vagy más vizsgáló ur:1kat, kiket kél'lli fogunk, ki
küldeni méltóztassék, hogy eWbbi bízonyitékok szerint részünkre 
vi1.sgálatot tartsanak, hogy mi is elcgend6képen meghallgattas
suuk, Felséges Asszouynuk is ezek {Lltal elegendőképen értesit
tethessék. .Mely kegyességeért szüntelen maradni1k a Tekintetes 
nemes vúrmegyéuek alúzatos szolgái, helvét hitvnlllison leva ali� 
talfai uemesek és lakosok." 

lgy érte egyik kérvényük a músikat, mig nem evvel el
fogynak adataink, de velük legalább: hútrúltntták a végzetes csn
púst nehá.ny esitendeig. Azou kor, mely a lelkiismeret elalta
tú.'lú.val kedves dolgot vélt· cselekedni Isten elótt, ha a reform{1-
tusokat. iildö:i.:hette, templomaikat elfoglalhatta, . annyim rabszol
gú.vú tette 1\z embereket, hogy még az utolsó szolgabíró is ke
resve kereste az ilyen alkalmakat, mint a milyen az antalfaiaké 
volt, hogy hatnlma.�kodúsá.val kiérdemelje felettes hatósú.gainak 
kegyét. S hogy mennyire. v11.kbu,zgók voltak a helytartó tanác$ 
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reudetétcinek bctfü:!zcriut való végrchajtií.síilmn, ttz autalfai eset 
ki \'álónn jellemzi. 

A sok vizsgálatnak templomfoglalá� lett a vége. A hcly
t,irtó tamí.cs meghozzn azon végzést, hogy az antalfa.i reformá
tusoktól a templomot el kell venni, hogy igy a uyilvános istcui
tisztelettől megf'oszta51,annk. - Ez volt itt is n főczél. �Iert n 
protestií.nsok ostora, a helytartó tanács tudtn, hogy csitk igy le
het n magynroknt előbb rabbií., azutáu koldui,sá tenni, l1ogy 
végre kntholikusok legyenek, hit a nyilvímos isteui tiszteletre 
rendelt templomokat elszedi, s ez által a föld uépét<Sl legnn
gyobb kincsét : n hitét elveszi, s evvel többet vett cl tőle, 
mintha minden vagyou(Ltól megfosztamí., mert vele n népnek 
életerejét szivtn ki.. 

:Maga a hclytnrtó tanácsi rendelet nincs meg, de cn-e 11 

szomorunn emlékezes tényre, kellff világosi,ágot vet nz 17<i8. 
márczius 9-én, n templom elfoglalásáért Antalfön megjelent Dó
czy Antal főbíró elfftt tett· kérelem: .:Mai. 1rnpou nemzetes vi
tézl6 Dóczy Antal föszolgabiní.nk által velünk közlött és köz
tünk kihirdetett felséges helytartótanácsnak parancsolatjára, tér
det fejet ahí.zatossággal hajtvií.n, Ő Felsége kegyelmes aknra�já
nnk mi nntnlfai ezen nemes Zala vármegyei helységbeli hel\'ét 
hitvall{1..son lev6 hűséges, alázatos szolgií.i, mindenekben engedel
meskedni ki vánunk. Imnhó.zunktól s vnilásgynkorlntunktól pn
ranosolntá.ra megszűnünk, hnuem azon alázatossággal esedezünk, 
méltóztassék nz ur, kiküldött fffszolgabiró urunk s az ur ,í.ltnl 
Tekintetes alispán urunk kegyesen minékünk megengedni, hogy 
predikó.t<irunk és mei;,tcrünk maradhnssanak meg parókiális há
zunkban csak addig, mig Ö Felsége kegyelmes lábainál nliíza
tos folyamodásnnkat tehetjük ; nvagylia nddig nem is, bítr csak 
addig tehát, miglen predikátorunk felesége gyermeká.gyban erűt
leukedvén, meg nem er6södik és egyháztól ki nem 111égye11, 
mert mind a kisded gyermek, mínd aunn.k szül($ anyja er(ftele
nek lévén, fél<5 és veszedelmes·, hogyha kiboutakoznnk · Mznik
bal, a téli id(fnek kegyetlen mostohasága halálos nya\'nlyát 
pkoz. Vagyunk is teljes reménységgel, hogy ez egy nhí.z11tos csc-
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czün k, mint n mely eleugcdő okon és n t.crmészeti Liirvéuyeu 
is réssr.eriut, ré.�1. szerint pedig az egész keres1.tyéui szok.ís és 
bevett jó rendtnrtfison fuud:íltatott, a1. uru.íl és nz ur által u 
felsőbb k11rbnn helyeztetett uraságokn{ll is helyet fog találni és 
még Ö l<''elsége is - reméuyljiik s ugy hi"sszük - ha tudója 
lett volna ezen gyermek ágyas asswny el'őtelenségének, prcdi
k:ítorunk elt{wolítás.ínak végreliajtás:ít ezen okból mell6zte volna. 
Tov:tbb,\ könyörgünk azon is alázatossággal, méltóztassék a1. ur 
főbir6 urunk ezen al{m1tos nyilatkozatunkat, elaterjesztésébe szó
ról-szóra be1.ámi, és a Tekintetes nemes vú.rmegyének ii szerint 
elatc1jcszteui, hogy a midőn az urunk jelentése Ő Felségéuck 
befog mutnttatui, láthassa Ö Felsége is, a mi Ö Felsége ke
gyes parannsolatj:íhoz vnló engedehuességünket és Ö Felségéhez 
megmnraclandó s t;utandó h(íségünket. .Mi ugyan nngy remény
�égben vngyunk, hogy Ö Felsége látv1í.n a mi próbáinkat vnl
hísuuk gyakorlása szokásában kegyelmesen visszahelyeztctni s 
parancsolni fog. 

Mit haszmUt ez is ? A reá csnkhamai· következettekbűl bi
zonyos, hogy azonnal menni kellett Szentnntalfüról Gondol Zsig
mond lcjkésznek, ki nz üldözések elől felesége birtokára Sieut
-giÜi-·,-;�;;enekült; - igy kellett cselekedni a tanítónak is.' .Meg
(•crCíi"i7ipúszli)l-t 6s elszélyednek a nyáj juhai• gouclolt.ík nz 
iilclőzők, dc mint. szímios mú.s helyén e haz1í.nnk, ugy Antalfö,n 
!!em tehették er<Sszakoskodásaikkai kntho\ikusokká. a hiLükért 
meghalni kész <Ssöket s megtörve bár, de fogyva nem, uj crő
,·el igyekeznek szabad vnllásgyakorlatukat biztositnnL 

II. 
A szentantaljai árva elclézsia. Küzdelmeik azegyházi javak 
megtarthaf.ásáért; -újabb vizsgálat j sikertelen jolywnodásuk 
Mária 'l'erézicí.hoz lellcész, tanit6 tarthatásáért és egyéb vi-

szontagságaik. .,
Mint a szomjuhozó az i.idit6 forrú.st, az elfáradt Lttas 1i hi

\'CS árnyékot: ugy óhl\jtotta a nyilvános isteui tiszteletétől, lel� 
készétől megfosztott egyh.í.z visszaszerezni elvesztett szabadságát. 
Nem olyan icl<Sk voltak, hogy meghallg�tt;í.k volna igaz okaikat, 
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hanem olyanok, a melyekben miudcn nt1.p Íljnbb. veszcclclcmlül 
kellett rettegniök, mert a katholikus papoknak még . nem volt 
elég ennyi ítldozat. 

Azon királyi parancs, mely az ant,1lfoi reform. egyháztól 
templomát, lelkészét,· tanitój:H elvette, semmit sem mond nz egy
ház birtokáról s igy a dolog termésr.etéből következik, hogy ez 
érintetlenül előbbi tulajdonosa kezén marad. Önmagiít tagadta 
volna meg a csicsói plebánus, hn ezt igy értelmezte volna, azért 
fel használva n kedvező alkalmat, nem csak a templom paro
chialis hifahoz, hanem az egyház minclenucmü birtokához jogot 
formált és tényleg nzt használatbn vette. Ezen újabb erO'sza
kosság ellen Domokos Sámuel megyei eskiittnél óvást tettek, 
aki err/51 a következő okmányt állitotta ki : Közönségesen ne
mes és nemtelen szentantalfoi ezen Tekintetes nemes Zalavár
megyében lev(5 helységbeli helvét hitvallásunk, általam ni urat 
plebánus urat törvényben meginteti és figyelmezteti, hogy a 
megneve,;ett község Ő Felségének kegyelmes parancsolatjn és 
rendelése szerint az orntorium és parochinlis háznak általad{i.,á
b�u igenis alázatosan engedelmeskedtek; mindnwnMtal a többí 
és más e féie fundusoknnk (a mint 175:J. junius 18-ún néhai 
Tekintetes nemzetes Nngy Mihály ur, ugymint a Tekintetes Ne
mes Vármegyét<>! kiküldött alispán ur által a három atyafiak 
között egyenUS akarattal végben vitetődött osz_tály levélből ki
tetszik ·és a. melyek Ő Felsége kegyes parancsolatját éppen nem 
lépik által) Ő Felsége . további kegyes parancsolatjáig békét 
hn.gyjon. Egyébbiránt a többször is megnevezett község üune
pélyesen protestálván további füradtsi\ga és költsége végett a 
törvényes utját fentartjn. és ezekről feleletet és szokott bizony
ságot vár." lm a felelet : 

1768. márcz. 21-én Csicsói plebánus umnmak az elare 
bocsátott intést szóról-szóra elolvasvitn és figyelmeztetvén, e képeu 
válaszolt: hogy mindazon· fuudusokt6! -- a melyeket az omto
riumhoz a három részen levő atyafiak birt.ak és a mint ll hivat
kozott néhai Tettes alispán Nagy Mihály kiküldött ur hú.rom 
részre el [ntézö' levele kimutatja - további Ő Felsége kegyes 

· parancsolatjáig el nem. áll, le uem mond, sőt elbirtokolja és
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prot.c:-;L1\I. Mely cképen végben vitt tilt11koií1st bizo11yito111 Domokos 
8ámucl Tekintetes NemcH Zala v{Lrmcgyéuek esküttje." 

Jaukó ,-\dám csicsói pleMnus vélt jog1iit órvénycsitendő, 
nz antnlfüi egyházi javak bü-tokolhatúsúért segély[U hivta a 
vúrmegyét, s ez nz ügynek megvizsg1ílúsíLr1l kiküldötte D,íczy 
Antal föbirót, Dóczy Lí1szló és Szalay János· esk[ittekct, kik 
176� mí1jus 16-én Szentantnlfüm kiszí1llottak. trdekes erre nézve 
n csicsói plebímus által sugalmazott föbiró azon levele, melyben 
röviden tuda�ja, hogy ;, a nemes vármegye pnrancsolatjából a. 
tudvalev(í megintésnek végben vitelére a jövl5 vnsárnn.p kor{LU 
kimegyek, azért intem kegyelmeteket, hogy engem, az ö1·ege 
cskiitt umimék, mind n két hitvalláson lev<ík otthon vá1jnm1k, 
mci't ottan késni nem n.karuék," mely levélb61 kitűnik, hogy 
azt hitte, könnyii. szerrel megadják magukat és a templom paroc
hialis ház utíLU ingntlnnnikat is átadják. De nem várt elleutúl
lásra talí1lt. ifort az említett napon kiszállt küldöttség eWtt az 
1\g. hitvallásunk részéről megjelentek: nemes Sólyom :Miklós, 
Dobosi Miklós, Vidosa Pál és Cs/5kör Fereucz, a reformátusok 
részéről nemes Nagy J1ínos, nemes Szücs István, nemes Somogyi 
Ferencz, nemes Somogyi János és Szarka Péter egyez6 értelem
mel tiltakoztak lelkészi és tanítói birtokaik elfoglalás11 ellen. !gy 
a küldöttség kénytelen volt a tényállást jegyz/5könyvre venui. 

Az ágostai hitvo.llásuak igy tilto.koztak: "Ami nemü fun� 
dusok tőlünk követeltetnek, mind azt n mi eleink engedték az 
eklézsiához a mi magunk curialis fundusunkból és annak okMrt 
t.őlünk azokat senki sem kivánhatjn., nem · is adhatjuk cul'ialis 
jussunkno.k sérelmével, egyébiránt is Ó Felségéhez vallásLmkno.k 
vissza nyeréséért már o.lázatosan folyamodtunk VÚ.l'unk is ke
gyelmes feloldozást." 

A felsorolt református nemesek pedig ekként tiltakoztak: 
"A követelt fundusok iránt mivel hú.borgattattunk, Ő Felségéhez 
folynmodtunk, nemesi k{váltsúgunknak rövitL�égére, kúrára hivo.t
kozván, mind azért, mivel azok iránt szerz6désrc léptünk ,magunk 
közt és azt Ő Félsége elatt is o.lú.zat-0s0.n bemutattuk, · mind pe-
11ig azért, mivel a követelt fundusokat magunk és tekintettel 
eleink mint eklézsiánknak pútronueaí a magunk nemesi fun-
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dusunkhul engedtük prédikátor és mestcreiuknck, melyet mi 
tőlünk el nem vehet senki a mi Felséges kirá.lynukon ki vül." 

A föbiró dolg6t végezvén, bejelentette 1i vúrmegyén az 
í.igy ilyen állás1U és Zala vármegye ügyésze tiszti keresetet 
indított idősb és if:ju Somodi János, Szarka Péter és Szücs Ist
vún ellen a törvényszék elfüt, a miért ezek az egyh(1z birtokai
nak íitacl{1sát nem engedték meg. A pörben hívatkoztak ezen 
egyházuk igazait hiven védelmez() nemesek arra, hogy a köve
telt birtokok nemel!i birtokok, s mint ilyenek adatt:ik az egyházi 
hivatalnokoknak, kérték igaz ügyük megvizsgÍLIÍLsiÍt, s . cl is ren
delte a ví1rmegye, hogy tam1hallgatíis eszközöltessék az egyházi 
földek, szőlű, parochialis fundus szerzéséről. Simoglrn Mihály 
t:tblai jegyző 1770. i1pr. 22-ére Köveskállí1ra maga elé idézte a 
t:mukat, kiket a következő kérdéseki-e hallgatott ki . 

• Először. Vallja meg a tauu, hogy s:r.<lllőhelyben azon
antalfoi határban levő egy hold földet, mely fölszélről Nagy 
János ur, alszéh-ől pedig Kazi Istvúnnak fölclei szomszéclságábau 
vagyon; ugy szintén azt is, mely Bímfö.n Sólyom familiit malma 
előtt való dülőben vagyon, nntalfai kálomisták irtogattúk és 
szerezgették magok prédikátorjuknak szú.mám. Nem különbeu 

Mú.sodszor. Ugyvan-e, hogy korpús-hidai rétet is; mely 
nemes Somodi família között lekszik, Somodi Júnos umm enge
delméből; a Domokosban levff rétecskét pedig, mely 81.arka 
família régi ház helyével egy tagba és egy kerités alatt vngyon, 
ugyiin Szarka família engedelméből irtogiitt(Lk és tisztogatták 
nevezett antnlfni kálvinisták? 

Harmadszor. Hút. azt tudja-e a tiinu, hogy a moc�ú.ri 
hegyen levő ekklézsin szőlőt ugyau többször nevezett kMviusták 
plántúltú.k? Ugy 

Negyedszer. Igaz-e, hogy 1i parochiún belől levű kertet 
gyöpül fogtú.k .föl a kíilvinisták és azt bekeritvéu egy résiét 
feltörték, mús részét kaszú.llónak hagyták, egy résire pedig 
prediká.tor és mester házat építettek, de az elűtt az pnrochiális 
fundusnak nem tartatott? 

Első ta.nu, nemes Sólyom .Miklós Zalavú.rmegyébe helyez
tetett antalfai lakos, · helybeli notá.1-ius, ú.gost. lútv. körülbelül 
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nz elűtt mintegy 1 l vagy 12 esr.tencWkkel sz<SWhelyben itzun 
nntnlfni hat(irbau levő kérdéses egy hold földnek mintegy felét; 
11 mí1s résút pedig már nz előtt a t1inu emlékezetire - aki 
Autalfülváu sr.ülettetvén mind e koráig ott is lakott --'-- prerli

kátoi:iok számára szántván s vetvén a kálvinist1ík; a másikat 
pedig, mely Bánfön Sólyom familia malma el6tt vnló clülőben 
vngyon, ugyan antalfüi kálvinisták ez előtt mintegy 16 cs1.ten
dakkcl irtogatt1ík és szerezgették preclikátorjok számára, s a 
malom eWtt való föld melletti megye is oda tartozandó; ugysr.in
téu a 2-ctílmt tudja a tanu, hogy mind a két rendbeli kérdéses 
rótet irtogatták és tisztogatták antalfai kálvinisták, a megneve
zett Somodi és Szarka família, mint kál viniBták engedelmébül ; 
oszt,Uy alkalnrn.toss1ígával is a kálvinistáknak ei,vén a mondott 
rétek, nzcm okból, mivel akkoron ugy lett meg az egyezés, hogy 
a mely földet kálvinist1ík adtak az eklézsia szám{1ra. azon földek 
és rétek azoknak víssza adnttattak, ngy a p1ípistáknnk, s luthe
rÍluusokimk is. Hasonlóké1len a 3-díkra letett hite ut{m vallja, 
hogy a kérdéses szőWt is kÍllvinisták plántáltíik, de azon szőlő
nek f'undusa is n . paroclliához tartozandó fundus volt. - A 
4-dikl'e. Tudja, hogy n kérdéses kertet gyöpül fogták föl a kú.l
vinist(ik 6s azt bekeritvén egy részét feltörték, m1ísik11.t knszálónak
hngjvÍLn, egy részére pedig predikátor és mester házat építettek,
de pnrochialis fundusnak tartatott e vagy sem, nem tudja.

Második tnnu Illési Ferencz, rómni kath. ugyan ide való 
lnkos, körülbelül 45 éves, letett hite után vnllja az els5 kérdésre: 
A t1inn Autnlfa helységben születtetvén s ott is lakóképpen 
mind e korfüg megmaradván, vnlljn hogy a sz6115helyben antnlfoi 
katíirbnn lev(5 kérdéses egy hold földnek dnrab részét irtották, 
nagyobb részét pedig mint tisztát már nz el6tt 11 predikátor 
szú.mám. sz(mtottiík n kálvinisták. A 2· dikra vallja a tanu, hogy 
a Domokosban való kérdéses rétecskében is egy darabot irtottak 
s tisztogattak antalfüi kálvinist{ik, a többi a tanu emlékezetére 
kitis1.togatott rét lev(ín. A 3-dikra vallja n tnnu, hogy a kér
déses eklézsia sz616t kálvinistíik plántálták, az eWtt is azon he� 
lyen öreg sz(5lő levén. 



Hal'nmdik tau111 ucmcs Dobosi Miklós, ugyau ide va\,', 
lako8, ágostai hitval\{1.su, . körülbelül 67 éves, az 1-ső l,érdésre 
leLett hite uti\u. vnlljn a tnnu, hogy n kérdéses szőlöhelybcu 
antalfai határban levő egy hold. földnek egy darahj{1.t napkelet 
fel(H nevezett mlt.a\foi kú.lvinistúk irtogattií.k predik:.í.to1jok sz1ímára. 
A 2-<likra. Mind a két rendbeli kérdéses réteknek, mint oszt1íly
uak nlkalnmtosságával - a· mely .pú.pistúk, luther:1ulL';ok é� 
k{1.lviuisták között lett - • nekik es<íknek némely részit irtogatták 
antnlfoi kálvinistltk .. A 3-dikra. Vallja azt is a tnnn, hogy a 
kérdéses eklézsia sz6Wt nevezett kú.lvinistí1.k plántálták az elatt 
parlag szől<í le•vén, s hogy miud a tiszta, mind pedig· az irtott 
föld a kií.lvinisták áltnl plántált szől(5.1ek · fundusával együtt nz 
eklézsiához. birn.ttatott régeuten, is. A. 4-clikre. Valónak vallja a 
tnnu, hogy a Mdéses kertet gyöpül fogtíik fel a kitlviuistik, 
ugy mint osztálykor nékik esőt, melyet bekeritvén, nnnak egy 
részét ·feltörték, más részét knszállóunk hagyták, egy részé1·e 
pedig mester házat építettek. 

Negyedik tauu Jáuka Gyöl'gy, róm. katb. ugyan ide vnló 
lakos, 56 éves iiz első kérdéfl'e letett hite után valljo a tanu, 
l10gy a kérdéses szőlő helyben antalfai hatíirbau lev6 egy hold 
földnek tiszt1í.ssa az. el<ítt is az eklézsiához birnttatott, : melynek 
végében egy kis sürüt irtottak a kálvinisták; n parlngról pedig 
jól emlékezik a .tnnu, mivel az öreg sz6lő volt és benne k:ipúlt 
is, és akkor is az eklézsiúé volt, miután a régi sz(5lőt kivágtíLk 

. a k1í.l viuisták. A. mely kél'déses szántóföld pedig .Bánfáu vagyon, 
annak egy dnrabjút il'togatták prédikátoruk szfün:íra az nnt.alfoi 
kálvinisták; A 2. 3. kérdésre nem tud semmit, hanem !!, 4-cli/.:re 
vallja, J1ogy a ké1·déses . kel'tet kálvinisták kerítették be, egy 
részét felszántották, a meRter házat. is ak csin1í.ltá.k, a predik(ttor 
há.zú.t pedig igazították. 

Ötödik trmu nemes Pálffy Pál; reforiní1.tus, ugyan ide való 
lakos, körülbelül 42 • éves, az 1-sa kél'désre letett hite utií.11 v11llj1\ 
a tanu, hogy a kérdéses mind. n két . rendbeli .�z,í.ntúföldeket 1L 

kálvinisták, az el<5tt erda lévéu ii-togatt(Lk, azok között · a tauu 
is predikátoruk számára. Ugy . szintén a 2-dikra, hogy n 
kérdéses mind a két rendbeli réteket is, egyiket Somodi, 1núsi• 



knt pedig Szarkn fnmilin � ·kik az előtt békességesen birt{tk a 
most 1ilonclott r6teket '-- engedelmükhlíl rész szeriut tisztogatták 
n tnuunak segitségé,•el is, predíkátoruk számÍlra, rész szerint a 
fent nevezett famili{Lk íiltal engedtetett predikÍltornkuak. Azt is 
n 3-dikm hite szerint vnlljn, hogy a kérdésben megnevezett 
eklézsia i::zűlőt maga is segítette több Hlvínistákknl együtt 
plÍlntúlni predíkátoruk szfüuÍlrn. A 4-dikre, mint az előtte 
vnl6" tauu. 

Hatodik tnuu Porga István Vesiprém megyei Nngy-Vií.tsouy 
mezlí városi lakos, reformÍltus, körülbelül 73 éves, az 1. 2. 
kérclésr(íJ ·uem 'tud semmit,· hanem a 3- clikr<t. A tnnuuak is a 
mocsári hegyen levén szlílője, tn.pnsztnlta s tudjn, hogy a kérdé
ses szO){lt antalfoi kitlvinisták pl{mtált{tk, termését predíkátoruk 
szíimára meg is szedték s pinczéje nem lévén, egy ízben ugyan 
n. tanu szomszédj{iunk pinczéjébe vitték predikittornknak ott
tormett bon\t, 11.z el6'tt is öreg szlílő levén, a termése prediká
toruké· volt - A 4-dik,-e. Letett hite utáu vnllja n tnnu, hog_l' 
a kérdéses kertet gyöpül fogtiík fel · nz · nntalfni kálvinisták, s 
azt bekeritvéu, egy részét feltörték, egy részét knszíillímak hngy
tiÍk, egy részére predikútor és mester húzat építettek; nz el6'tt 
pedig, hogy nz pnrochiúlis f'undusnak nem tnrtatott, onirnn tm�jn 
n tnnu, mivel a parochinlis h{i'l. nz előtt a templom mellett volt., 
fat is n tnnu prcdikátort benne Rátkai Mihály nevüt, ez eWtt 
mintegy GO esztendffvel. 

Hetedik tnnu. Boros Púl, nntnlfni lnkos, ágostai hitvnll:t�u, 
körülbeliil 60 éves, az 1-ső ld1·désre. A tnnu antnlfni hE1lység� 
beu születéséWl fogva lakv:í.n, tapasztalta s tudja, hogy n kér
ilé�es szal<íhelyben lev6' szúntóföldiiek nagyobb részét, - ·Bánfün 
Sí,lyom fnmilin mnlma eWtt vn.16 dűlőben lev(í szántóföldet pedig 

- egél!zen antnlfoi kálvinisták berekb6l frtotti\k. ki predikátorilk
s¼úmárn; nemkülönben a 2-dikm hite szerint vallja, hogy a
kérdéses korpás hidai rétnek is nagy darabját,. a: Domokosbnu
lcv(í, rétecskét pedig S:r.arka fnmilia eugedelméMl hogy irtották
és tisztogatták sokszoi· neve:r.ett antnlfai kálvinistúk ounnn tuclja
n hrnü, mivel ezelőtt 40 esztencWkkel • néhni Szarka, Mihúlytúl
linllottn, ·hogy nz 6 elei -atlt{1k s engedték volnn n .kérdl\r;es ré-
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tecskét berekben kivágattatni kú.l vinista prediká.tor számára. Azt 
is -a 3-dikra hite szerint szerint vallja, hogy n. mocs(Lri hegyen 
levő sz(Sl<St sokszor emlitett k{1lvinisták phí.ntálták. A 4-diicre. 
Azt is val�ja, hogy a kérdéses kertet a kiílvinistúk fogták föl 
gyöpiil s azt bekeritvén egy részét föltörték, egy részét knszá.llb
nak hagyták, a predikátor házát pedig ugyan a k{1l vinistfLk 
újitották mester házzal együtt. 

N yolczadik tanu Molnár .:\.goston, a Zalavá.rmegyei S,ígh 
1mszt(m molnár, ágostai hitvnllúsu, körülbelül öö éves .A.z 1-r61 
nem tud semmit, hanem a 2-ról a tanu ez előtt mintegy 27 
.esztendcrkkel a. bánfai malomban molnár levén, jelen volt, a mi� 
dcru · a kérdéses korpáshidai, b!Ínfoi malomnak szomszédsúgúban 
levő rétet Somodi família által adta a kálvinista prediká.tor szú
mú.ra j6 akara.tból, a mit is el megyeköveztetett a. tanu láttára, 
annak egy darab részd má.r rét, más darab ré:1ze pedig berek
. bői álló levén, ugyan az amtalfni kálvinístá.k frtották ki, ez előtt 
pedig Somodi família bírta békességesen. .A. 4-dikre, tudja a 
tanu,- hogy a parochiún lev(S kertet gyöpül fogták fel n. kálvinis
.túk s lSk kerítették be, egy részét. feltörték, egy részét pedig 
kaszálónak hagyták., 

Kilenczedik tanu, nemes Gs6kör Mihály, antalfai lakos, 
·ágostai hitva.llásu, 52· éves. Ai: első lrérclé,sre. A tanu ez elcrtt
50 esztendcrkWI, ugy: mint gyerroekkorút61 fogva mind e koráig
antalfai helységben lakván, tapasztalta s tudja, hogy a sz6llShely
ben a kérdéses egy hold földnek mintegy felét n. tanu láttára, - n
B{mfün lev(S kérdéses fölclet pedig egészen antalfai, kúl vinistAk
irtogatták predikáto1:jok szú.mára; ha.sonlóképpen a 2-dikni tudja,
hogy a kérdéses korpás-hidai rétnek egy darabját ugy frtottúk
ki, egy darabjá.t pedig mint tiszta rétet engedte által a kúlvinist.n
predikútornak Somodi János, kinek i;; édes· attya a ta.nuna.k ipn
volt; a kérdésben kitett Domokosban lev(S rétecskének nagyobb
részét hogy Szarka. família engedelmébl:Sl irtogatták és tisztogat
ták sokszor neve1.ett antalfoi kú.lvinistúk, innen kitetszik, mivel
a mellett senkinek siucs rétje Sznrka familiáu kivül; néhai
Szarka Mihálytól hallotta is n. tann ez eW.tt minteg_y 40 eszten
dí.ível, hog)' (i engedte , volna azo11 rét-.ecskét p1·eclikáton1knak;
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nzt is ti 3-dikm · l1ite szerint valljn a tanu, hogy a mocsári 
hegyen levcr eklézsia szlíWt nevezett antalfai k:ílvinisták plúntál
tiík nz ellítt öreg sz(íl(í levén. A 4 dikre. Vallja nzt is, hogy a 
kérdéses kertet gyöpiil fogtúk föl s elkerítették, ré.;z szerint 
knszálúnak hagyván, egy részére pedig predikiítor és mester 
h1íznt építettek n kfüvinistíik, luLheránusok és púpistúk segit
slígével. 

A kihallgatott kilencz tnnu vallomása lényegében megegyez 
nbban, hogy a reform1ítus lelkész 11.ltal haszonélvezett ingatlanok 
nagyobb részét a Somodi és Szarka família adomúnyoztn. 
Igazságukat n helytartó tnnúcs is elismerte s fundusaiknt hnsz
níilatukban meghngytn. 

Adataink hallgatunk azon dologról, a melyért n kirá.lyi 
felség elé viszik ügyüket; a folynmoclványon hiíinyzik n.z évszúm, 
de minden val6szinüst>g szerint ezen időből való a Mária Teréúúhoz 
lelkész és tnnitó tarthatúsért benyujtott kérvényük, mely mivel 
ezen kérdéses földekre is vet némi világoss1ígot, egész terjedel
mlíben ide irom mngynr fordítását." 

"Felséges Csá.szúri és Apostoli Királynő! 
Természet szerint kegyelmes Asszonyunk! 

Hn szintén még most is fájdalmasak azok n sebek, 6s 
Felségednek jó orvosló kezeit vú1ják, melyek 1768-dik eszten
d<lben, vallásunknak közönséges gyakorlí1sától, predikútorunktól 
és mesterünktől megfosztatván, mi rnjtunk estenek: -miD<lnzoniíl
tal a Tekintetes nemes vármegye ezeu feliU még más büntetés
sel is igyekezik megbüntetni, sfft miír tiszti keresetet is támasztott 
ellenünk azon földeink iránt, a melyeket engeclelmünkb6l birtanak 
pt'cdik,\torunk és mesterünk, s mint végz6sébfil • kitűnik, azt 
ilélte, hogy tfflütik elvétessenek, és fél(í is, hogy mindjárt az 
elsG törvényben el veszi. 

Kegyelmes Asszonyunk! (�ppen nem láthatjuk által, honnan 
vett n vúnuegye alkalmat, l1ogy semmi királyi kegyelmes ren
delés nem levén e felői, mégis magától azt cselekedje, hogy 
kfaclést imlitson, anyival iukú.bb hogy perrel ellene túmacljon és 
tőlü11k .ilvétetni ítélje. 

Fel8égednek kegyelme!! parnncsolatai, melyek a· .mi tlol-
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gunkb:i R VÚ.l'megyén kihirdettettek, ép11en nrl'ól hallgntnnk. 
}[ert RZ elsa parancsolat,· n mely 1768. jnnuál' havában kelt-, 
c;;ak nzt ndjn el($, hogy a mi vn.llásunk gyakol'lásn tiltnssék meg. 
A másik pedig, mely 1769. augusztus hnvál:inn hirdettetett ki, 
mint a mely az ágostni hitvalláson levő közbirtokosok últnl 
megigért fw1Clusok11.t illette, mi rei1.uk nem tartozik, 11.m1yivnl 
iuk{1bh, mivel ott vihlgosun ki vno mondva, hogy „azok <t Jiin
dusok, . melyeket - n mint a szavnk vnnnak - a nem ka
tholikusok vagy 1wigo/.; adtanak, -1,ayy pénzen vetümek é.� an·(t . 

.ford-itották: azok és «z olyanok a nem k<1tholikusoké maradja
nak é.� azoknál hagyják meg." �[ín pedig nzoknt n fumluso
kat, n melyeket predikátorunk és mesterünk hirtannk, részint 
magunk szereztük és. irtottuk, részint a mi eleink nclták, n min1-
n viz�gúlatbúl nagyobb részben ki tünik. 

A mely kérdés körül nzt is meglehet jegyerni, hogyhn 
egy vngy más föndust a bizonyítékok nem létele mintt világo
san leszúmrnztntni nem lehetue : mindazonáltal nbbúl nem kö
vetkezik az, hogy azon birtok Yalnha a kn.th. eklézsiáé lett 
volna, és most vissza kellene venni, mert még az sem bizonyos, 
hogy a mi helységünkben valaha n katholikusokunk eklézsiújuk 
lett volna. Mert azok a jelek, melyek annak tn.rtn.tnnk, vnlú
súggnl eklézsiának jelei, mindazáltal meglehet p1·úbúlni, hogy 
valamint. más épületeket, ugy ezt is nz időnek mostohasága 
pusztította el. 

Ellenben pedig a mi vallúsunknak gyakorlúsa régi ícl<lk
Wl fogva meg volt; hogy n predikátorokl'ól j(; gondviselés volt, 
a felől senki nem kételkedhetik. s hogy ezen fundusok is ezek
hez tartoztak, bizonyosan el lehet hinni. 
,,, .Az is megvagyon, hogy a megperelt fundnsok között né
melyek a bárczfni és bánfni birtokban vnnnn.k, .a hol a kn.t.ho
likusoknak soha eklézsiájok uem volt, és igy következésképpen 
a vú.m1egyei ügyész. el6terjesztése nlap nélkül s1.iikölködik, mi 
is, mint a Tekintetes vármegye j61 tudja n megemlített birtok
nak birtokosai n mi igaz jogainkknl egyedül ci-11.k t\ predikútor
nak · és a mesternek uem is más végre engedtetett fökliinktíll 
meg nem fm,zt-nthntnnk. 
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Mely indokaink alapján Felséged el<Jtt alázatosan könyör
gunk, hogy azon megtfünadúst, a melyet, mint feljebb említte
tett, .Felségednek minden parancsolntja nélkül a vármegye elle
nünk indított, mit sem gondolva az általunk felhozott indokn
inkkal, a mi kárunkra állittatott, vagy megsemmisittetni, vagy 
pedig a végrehajtás el<Jtt fel vitetni és elolvasni méltóztassék, és 
mi is a mi fundusainkat ugy a per alá vetteket, mint a• még 
nem peresitetteket megtarthassuk; és hogy mi is minden lelki 
vigasztnlíis nélkül élni ne kényszerittessünk: a mi gyermekeink 
is Istenes és tisztességes tudományok nélkül nagy tudatlanság
ban ne nevelkedjenek, vredikáto,· és mester tarthatását lceJyel-
11uwm megengedni méltóztassék. A mely kegyelmes császári és 
királyi kegyelmeért hííséggel és engedelemmel készek vagyunk 
meghalni. Felségednek alúiatos és mindenkor hííséges jobbágyai, 
a Zalavú.rmegyében levcr antalfüi helységnek nemes birtokosai 
és egyébb lakosai.• 

Az nntalfai reform. egyház gondosan őrizett levelei kö• 
zött nem találtam egyet sem, melyben ezen kérvényl'lkre akúr 
megengedcr ak{Lr elutasító hatíirozat jött volna. Maga a kirúlyncr 
is mindent elkövetett ugyan a reformátusok vallúsgyakorlúsú.nak 
korlútozásárn,- s ugy a maga, mint tanácsolói szivesen elnézték, hn 
egyes vármegyék tulzásig vitték a foglalásokat, s6t - mint látni 
fogjuk - szentesítették is azt, s igy hallgatólag mintegy be
leegyezését adta az antalfni reform. egyház teljes megsemmisi
tésébe is. lly körülmények között örökre emlékezetben hagyták, 
s hHünk, vallásunkhoz való rngaszkodásuknak követésre méltÍI 
példáját mutatták azok a régi jó elődök, akik kitartottak 
mind halálig és .életük, vagyonuk koczkára tevésével védelmez
ték igaz érdekeinket. A szentantnlfüi refomi. egyház hitbuzgú 
tagjai, a maguk kicsiny körében megtettek minden áldozatot, a 
mit csak megtehettek és dicsérettel, elismeréssel legyen itt róluk 
feljegyezve, hogy egyetamleges perbefog{tsukkul sem sokn.t törőd
tek, mert llket megf'élemllteni nem tudták s tiltakoztak v�gle
helletükig igazságuk ér:tetében. 

:Mit is tehettek volna mást. A királyi kegyelemre, - a 
melyt·e ekkor a protestáns ügyek bizvn. voltak -, hiába l1ivnt· 
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koztak, egyik kérv6nyiiket érte a másik, melyben újabb sérel
mekr<ík, üldöztetésükr61 panaszkodtak, de kegyelmes választ nem 
nyertek, mert az udvarnak is az vott a czélja, hogy teljesen 
elnyomja mindenütt az általa gyii.lölt anyaszentegyh1ízu11lrnt. -
Jó fellegvár volt ily esetben a nemesi kiválts,íg, ezen m1 ősi 
jogoii megmentették. a mit megmenthettek. Ide menekültek az 
antalfaiak is, s küzdve - szenvedtek minden csiqJást, melyet az 
ádáz hatalom reájuk mért. 

Zalavármegye nem sokat törffdött a királynőhöz igaz ügye
ikért folyamodó antalfainkkal, jogos kérelmükkel. Ismeretlenek 
ugyan ezen újabb adatunk előzményei, de bel6ie következetesen 
levonhatjuk a kath. papok befolyása alatt nyög6 v{1rmegye min
denr.e--·kész szolgálatait, mert a hol hitfeleink üldözését ezek 
kérték, mindenütt segit6 kezet uyujtott, s ugy látszik kedve telt 
az ilyen cselekedetekben. A fentebb közölt tanuhallgat1ís ignz
súgot szolgáltatott ugyan a reform{1tus egyházi javak jogi 
természetér61, de azért mégis kiszállt Antalfára a föbiró, 177 0 
julíus 14-én, s elakarta foglalni földjeiket; de nem engedték, 
mint a következő okmány tanusitja: 

.Alább írottak jelen levelünkkel bizonyitjúk, hogy 1770 
julius 14-én, a Tekintetes nemes vármegye kegyes kiküldésé
ből szentantalfai helységben menvén, s eWnkbe hívatván a Jdtl
vinista részr6l nemes Szücs Ist�ánt, öregbik Somody Jánost és 
Cseh István uraimékat, kik is mind magok, mincl a több kÍLl
vinista uraimék nevében 1'isztelend(í plebánus ur felsz(ilitásfü·a 

· az alább irt mód szerint feleltek ezen törvényes intésre ugyrniut:
Mi szentnntalfai helvét hitvalláson lev(í nemes közbirto

kosok, közönségesen · alázatosan emlékeztetjük Tekintetes fű. 
szolgabiró urunkat következ(í nyilatkozatunkkal: 

l-ször. Hogy 1769. augusztus 1-éu egyedül csak az ágos
tai hitvnllásu. közbirtokosok által megajánlt fundnsokat illető
leg érkezett kegyelmes királyi parancsolat azt tartja, hogy a
lutheránusok minden eklézsia fundusokat, melyeket mnguHból
vagy maguk, vagy eleik nem adtak, adják vissza a p{1píst{1knnk,

2-szor Ezeu keg}'elmes parancsolat jóllehet csak a lut.l1c-

j 
ránusokat egyedül e részben illeti, mindazáltal, mi ii; a továbh



vnló békesség kedvvéért a Tarló szőlőben való földünket oda 
engedtük, mivel akkor arról semmi különös jogot mutatni a1.on 
parancsolat értelme szerint nem tudtunk; többet pedig semmit 
nem engedtünk, a mint az ur által lett megintésre iriísban tett 
feleletünkböl meg tetszik, mivel a többiekről való jogunkat is
me1jiik és azon perben, mely hatóságilag ellenük foly, meg is 
mutatjuk. 

3-szor. Mintha azon felséges parancsolat n földeknek visz•
sza adása végett minket is egyaránt illetett volna, és mégis el
lene, hogy több földet nem engedtünk a pá.pistáknak, engedet
leukedtünk volna, a Tekintetes nemes ví1rmegye múrcz. 18-rn 
némelyeket közülünk hatóságilag idézett, és a per most is füg
gőben vagyon. Azért 

4-szer. :Mivel miud ezekből megvilágosodik, mit kellett.
oda ereszteniink és tényleg mit eresztettünk oda, mit nem ? Azért 
oz ellenvetésböl ki fog jönni, hogy mi semminemü hatalmasko
dást a parochiúlis szőlőnek és egyébbnek is vissznvaló foglnlá• 
sában a mint állittatik nem tettiink. Nem is lehet .. bennünket 
oly értetleneknek gondolui mivel tudjuk jól, hogy ámbár a 
nemes vármegye előtt légyen is most dolgunk, mindazáltal Fel
séges asszonyunk is bele fog kegyelmesen tekinteni, hogy ily 
Felség el6tt játszani, avagy tréfálni elkövetnénk. Méltóztassék 
azért a nyomozást méltó hűséggel megtenni, mi is azt kívánjuk, 
mert mi hatalmaskodók nem vagyunk, hanem a hatalmaskodbk 
ellen oltalmaztuk csak magunkat, ugy mint a kik núcWn a pú 
pisták kérdésben vett sz(ilőnket hatalmasul elfoglalni kivánták, 
mi ellenben nem engedtünk. De bizonnyal megtetszik, hogy a 
pápistúktól e részben való vádolásunk csak ana való, hogy 
ártatlan ügyünket valami uton és módon nehezebbé tehetnék; 
mert jól tudják ők maguk is azt, hogy nem csak a fundusok 
melyeket most oda nem eresztettünk, vngy magunk, vagy ele
ink últnl szereztettek és csntoltattnk a parochiához, de még nzt 

·is, hogy a mit 1763-ban nékik engedtünk, nzt annak örökös
tulajdonosa, ki a mnga hitvallásún levő E:klézsi{mak zálogba ve
tette, tcrlük vissí\a kivánni ak:uja. :Minekokúért minden eset1·e
alázatosan tiltakozunk és kívánjuk, hogy ezen frú�ban beadott

4* 



nhhatos nyilntkozntunknt n mngn jeientésébe be tenni, és né
künk is a szerint bizonyitv,,nyba kiadni méltóztassék. 

Mely snj{1tlngos módon általunk véghez vitt megintésünk
r<ll és a feleknek irúsbnu beadott feleletükr<Sl adjuk ezen bi
zonys6.g le\Telünket, nláirúsunkknl és pecsétünkkel megcr<Ssit\Tén. 
Kelt mint fent Dóczy Antal Tekintetes nemes Znla vármegyének es
küttje." 

Ezen tiltakozó nyilatkozat 2. pontjában felhozott 'l'nrló 
szől6ben lev6 föld átengedésérCSl, vnn az iratok között egy év
szám nélküli, de minden esetre ezen időből vnló levél, melyet 
felhozott 1\lliu\suk bizonyitásúra jónak láttam közölni .. "Antnlfüi 
helvét hitvalláson lev(5 közhit tokosok, hozzánk kiküldött füszol
gabiró urunk megintésére, minden alázatossággal ezt felelik: 
l1ogy n felséges helytartó tanács pnrancsolntja sze1·int a Tarló 
szől<>ben levO' földet, mi-vel most arról semmi kiilönös vagyon 
szerzési jegyzéket nem mutnthatnnk, de jogukat fentartják -
most oda adják, a többit pedig, ugymínt a réteket és kerteket, 
mivel rész szerint helvét hitvnllúson lev(5 magán közbirtokosok 
engedelmébfil és könyöriiletb61 elzitlogolásokból birta a prcdiká
tor, részint pedig magok munk1tj1í.vnl erd6b6l irtották, sO't míg 
kész pénzen is vettek, a szőlOt is a helvét hitvalláson való köz
bi1·tokosok, maguk fundusukon, mnguk ültették: azért tovább 
is megtartják." 

Míhelyt így elmondhatták igaz okait ii. vármegye küldiit
tek el(ítt, a melyek alapján egyházi birtokaikat megtnrthntni 
reménylették, élt közöttünk azon forró óhajtás, hogy mig Ö 
· felségéhez valh\suk szabad gyakorolhntásúért benyujtott folynmo
clásukra kegyelmes válasz érkezik, gyermekeik tanithatásáért
egy tanítót vihessenek. Kérték ezt annyival ink{1bb, mivel e
helytn.1tó tanács felvihí.gositúst kért a viti,negyétO'l, n hogy vaj
jon melyik hitfelekezetnek volt Antalfün iskola tnnit(,ja és mi
óta voit s micsoda alapja van kérclésünknek." Ezen helytnrtÍ>
tanácsi leiratra való ·hivatkozással, ah�zntosan folynmodnak n
Tekintetes, nemes vármegyéhez hogy méltóztnssék Tekintetes fő ..
szolgabi1·ó urunkat esküttjévcl együtt n mi helységünkbc kikül
deni, hogy előterjesztést tehessen a fellíl, mennyi sz{11nu gyer-
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mekciuk legyenek, a kiket kellene Ö felsége kegyes rendelése 
szerint a tndományokban nevelui A vármegyéhez küldött ezen 
kér11ényiiket igy itják aht: alázatos kér-iz szolgái az antalfni hel
vét hitvnllaí.sou leva úrvn ekklézsiúuak tagjai közönségesen." 

Zalnvármegye 1771. junius 20-én Znla-Egerszegeu tartott 
közgyiilésébal - mint a kérvényre irt vég-.:ésből olvasom -
utnsitotta a fűbirót, hogy ezen ügy megvizsgálásáért Autalfára 
sztílljon ki, és nuunk állásáról jeleutést tegyen. - Eljáriísúról 
semmi emlékünk nincsen, dc valószinü, hogy mcgállapitottn n 
reform:ítns tauitúi állomús létesitését, s a kérvényükre. minden
jót váró antalfaiak, ekkor a veszprémi egyházmegye esperese 
Pados Ferencz vúmosi lelkész utján, megkeresték a magyaror
�zági református egyházkerületek által, a vallási.igyeknek uz 
udvarnál való kclW képviseléseért Bécsben tartott biztosát Nagy 
Sámuelt a közbenjáriísra, ki ene a következa levelet irta : 
.Tiszteletes Nagy jó Uram!" Vettem az elmult február hó 16-
úról hozzú.m bocsátott érdemes levelét Tiszteletes nngyjó Uram
nak, legközelebb tisztelettel. Az antalfolui ügy előhalaMLSa eWt
tem tudva vagyon, ugy az is Györffy uram 1) jelentéséből, 
hogy már Pozsonyba felki.ildetett, de még ide fel nem jött, 
következésképpen nem is mehetett irúuta semmi parancsolat is 
iunét, hanem hn Pozsonyból ment volna, még egy vagy mús 
körülmény megvilá.gosittntásn iránt. Azért nem árt csakugyan 
egy keveset vizsgálódni iránta; de ha ment 01111ét, nz nem tör
vényes, mivel annak innen kell a maga idejében menni, ha 
tudniillik feljön egyszer és itt fenmarnd. Többire szíves indula
tokba ajánlottan maradok Tiszteletes Nagy Jó Urnmnnk Bécs, 
1772. márcz. 5. igaz tökéletes szolgája Nagy Sámuel." Az utó 
irntbnn nrrn kéri Pados Ferencz esperest, hogy bizonyos szent
gáli lakos Tóth Jánosnak és testvérének eszközölt ki a télen 
egy kegyelrues parancsolatot, melynek taxáj:í.rn hagytak ugyan 
nála 8 frt 32 krt. de 24 frtot kellett érte fizetnie s nem b1�nná 
lm. mmél hamarább megkülclenék neki. 

') Györffy József szentkirídysznbadjni, majd veszprémi híres 
ügyvéd, egyházpolitikn.i író, majd 1784 után a veszprémi egyházme
gye segédgondnoka volt. 
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A megyei ügyész .ílt1\l idősb és it:iu Somodi ,János, 8zarka 
PéLc1· és Szücs István ellen iuditott per, a miért ezek n re
fomuí.tus lelkész �s tnuitó haszonélvezetére cs:tládjaik föltljé
b(5) átengedett ingntlauok:1t n csicsói plébúuusnnk nem ncltiík 
itltnl, 1·eájuk nézve kedvezőtlenül végződött, mert 11 helytartó 
tnuács 1773. október 21-én kelt rendeletében az nntalfai rom. 
kath. templomhoz tartozó mindcnuemü ingatlnuokat clfoglalui 
kimondotta, s Znln v:irmegye 177 4. febr. 4. gyiiléséből utasi
totta n főbirút, hogy ezen vissznfoglnhlst eszközölje. Hertelcmly 
Imre f'öbirú erre vonntkozúlng ifju Somody Jánosunk irjn: 
minémü tiszti keresetet ezen Tekintetes Nemes Znln vármegyé
nek ügyésze n törvényszék el<ftt kezdett kegyelmed elleu· is 
1770. csztend6ben megesett márczius hónnpMk 28-dik napján 
n végett, l1ogy kegyelmed Felséges kir,tlyi kegyelmes parancso
lntnnk megvetésével n szeutantnlfni p,lpistn temploml10z tnzto
zandó földeket és réteket visszaadni nem nknrtn, és uem is 
ndta, ugy azon perfolynm miképpen végeztetett nz emlitctt · tör
vényszékén n nemes vármegyének : reménylem frissen emléke
zik kegyelmed. Ugyanazon perben következendő icl6vel minémii 
királyi kegyelmes parancsolatok n felséges királyi l1elytnrtótn
nács á1tnl érkeztek és n nemes vármegyének is nzon parnu
csolatokrn micsoda rendelése lett, mindeniket m:'isolatbnn meg
küldöm kegyelmednek; és mivell1ogy nékem a nemes v,lrme
gyéWl parancsolt:itik, a törvényszék végzését Ő felségének ke
gyelmes pnrnncsolatj{lhoz képest végrelurjtnni, nzért nzon vég
rchajt:.tsnnk véghezvitelére rendeltem a most folyó 1774. csz
tend6ben beérkezend6 t'l.prilis hónapnak 19 napját, több ha 
sziikséges leszen napjaival együtt itt Antnlfön, ezen Tekintetes 
nemes, znlavármegyei helységben megtenni, melyet mid6n ke
gyelmednek jó idején tudtára ndom, maradok Antnlf{i,n 177 4. 
márczius 11. l1ivatnlbéli szolgája. Hertelendy Imre föbiró. 

Hivatkozott helytartó tan(i.csi rendelet n római katl1olikus 
tcmploml1oz tnrt<,zó földek, rétek vissznfoglnlíisát mondotta ki. 
Valóban olynn semmitkcreső nagyhanglt végzés, a milyet nem 
y,lrtak � ref'orm4tusok egyházi javait elfoglnlni kész papok. ,.,_,_ 
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Hiszeu Aut-alfü11 nem volt eddig római kntholik1is templom; 
egyetlen tnuu hallgatás sem bizonyithatta, hogy n rúm. kath. 
le111plo11111ak birtok;\ volt, csup{m 1\Z 1763. évi oszt.'Llyozáskor 
jutottak mimlcgylk hitfolekczct czéljaira. Dc jó üriigy volt n 
róm. kath. templomhoz tartozó földek. rétek útndá:-;árn hozott 
helytnrtótamícsi végzéssel, minden cgyh{izi javak elkobzásával 
rémitgetui, az amugy is árvaságra jutott szegéuy rcförnuí.tus 
cgyb{1z tngjnit. Dc ezek igazságuk teljes tudatában felkészülve 
vfü·ták ezen ujabb t{unad{1st, melyral egy kortárs, nz akkori 
kövcsk{11lai lelkész ezeket ii:ia: .A szcgéuy nutalfaiak, mihelyt 
hozz{1m hozták e1,cn dolgukban jött kegyelmes királyi paran
csolatot, umunal siettem ezt az urnak kezéhez küldeni, ]1ogy 
most miben légyen egész dolguk bölcsen megérthessék az urak. -
Szegényeknek az n nagy bajuk, hogy a római katho]ikusok 
az 1753-dik esztencWben közönséges megegyezésből tett osztály
kor esett részüket is bi1jí1k, dc buják 11 rcf'orm{1tusok belső funclu
sfü111.k un.gy dn.rab részét is, mert azou elfoglalt parochiális ház 
és az iskola egymás végibe vaunak s csak ezeknek végibe birno.k 
egy dnrnbot addig, a mint ki megy ruiud a három rész egya
ránt, a mely darnbbitn béhelyezték is magukat a végrehajtás
kor. Már hát a római kntholiknsok a magukét is bi1j{1k, a lut
herí111nsokét is akik nrnguk átndták nekik és a helvét l1itval
l{tSon levőknek jutott fülel jó darab részét is; e mellett a mie
ink is egy sz:mt6földet úteugedtek a pápistáknak az cmlitett 
t{ijokon kivül már mióta ijcsztgettetnek, a mely elég rosszul 
esett. Holott azt moncljí1k ezek szegények, hogy ama régi 
oszlálybau min<l a belső, mind á kü]s(l funclusok 11 h:Lrom hit
valláson levő közbirtokosok között egyaránt felositattnk. - Már 
s1.cgényeknek egész dolgukat bizzuk az uraknak kegyes gonvi 
sclésökre, kérvén alázatos bizalommal az nrnknt, mint Istentől 
ez iclűbau különösen rendeltetett patronusninkat, gondvisclőin
ket, hogy n. lchet<S uton módon dolgukat elignzitani méltóztassa
nak." Ki volt az, 11. kihez Zsoldos János kövesk.í.llai lelkész és 
a. ·veszprémi cgyh1ízmegye tanú.csbirájn ezen lehe]ét irta ? nem
tmljuk, dc ugy hí.tszik haszn{irn volt ez az árva eklézsia dol
i:;ainak, mert mikor a főbiró a kath. paroehiúlis fuQ.dus meg-
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á.llnpit(l�áért Antnlfárn kisz,mt, ezen levél jó il-iínybn terelte :i 

vizsgiUatot. Közlöm ezen okmányt is értlekességeért: 
.Alább meg irt jelen soraimmal bizonyítom, hogy n vesz

prémi káptnlnnn11,k megkeresése mellett n nemes vúi·m egye pn
rancsolntjúból Antalfára kimentem n vég1·e, _hogy n kntholikn
soknnk nz a belső fundusok ir,ínt való okaikat megvizsg,íl
nám, ottnn jelen levén fütisztelendő Bnlnssn István knuonok n 
káptnlnnnnk kiküldött személye, n p1\pista részről nemes Siile 
Sámuel, Pálfi :Miklós, Illyés Ferencz �s Mihály, Jankó Gyöi·gy 
és János, n lutheránus részről nemes Sólyom :Miklós, István és 
Fereucz, Vidosa PiH, György és István, Dobosi lstv'l}n, a hel
vét h(tvalllásou levők részéről nemes Cseh István, Somodi Ist
v{m, J ,\nos, Ferencz és Miklós, Sznrkn György, Szii.cs István, 
Nyirő Sámuel. E fent írtaknak a nemes vú.rmegyétől lett kül
detésem fundnmentoma ezen úll: kijelentettem, hogy n pápis
ták kérésének köriilállíi.sát megvizsgú.lnám, mert lliszik, hogy n 
helvét hitvalláson levőknek lett kegyelmes rendelését a felsé
génék, 6 felsége fogja változtatni. Minek el6tte pedig it vizs
g,ílnthoz fognék, a jó békességre és · örökkétartó megegyezésre 
emlékeztettem; elvégezvéo ezen nyilatkozatomat a fent irt Ba
lassa István kanonok ur ezekre emlékeztette: 1-ször, Hogy az 
l 753°dik évben mint úllitjíik lett osztálykor a pápist,\k paro0 

·chhíjíiilnk kijelölt fundust soha a píipistíik nem k:ipták meg,
és mivel nem kapták meg a mutatott fundnst, a bels<f funrh1s
nnk harmad részét átadták. 2-szor. Az 1769. esztendőbeli Ö
·felségének kegyelmes pnrnncsol�tja szerint világos szókkal az
parancsoltatik, hogy a mely fundusok hajdan a pnrochiához
tartoztarrnk, attól megválva a melyet vagy maguk pénzén szer
zettenek; vagy magokéból szakasztottak, a pápistíiknak adnt
tnssanak, · a helvét hitvallás gyakorlata semisittessék meg. n
pápista pnp bevitessék és az, az emlitett harmadrészt, mely n
katholikusok kezénél volt megkapta, sőt a kétharmndrészt is e
szerint, melyet hajdan a pápisták birtnk megkapta, bírta és
. egyl1armad részéb(jl azon fundusnak a reformátusok ált1\l
kizárattak. 3-szor. Jól emlékeznek, hogy mind a három valláson
lcv(f aµtalfaiaknak adományából ez a fundós a parocbiához
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tn1-tozott és azon szC51őnek r6�ze is, mely az utóbbi rendelés 
által visszafoglaltn.tott, tartozott ni: oklézsi{�hoz. 4-szer. Ai illon
düség is nzt hozzn, minthogy a templomunk szomszédságábnn 
vngyon az a fundus, nmnz pedig alknlmatlan, s(it hogy az a 
közös fundus a községnek hngyattnssék: törvényes, minthogy 
ezek az okok ugy hiszi, hogy (f felsége {1ltal az 1769-clik 
csztenclőbeli pamucsolnt szerint vissza adnttntik, nemkülönben 
a nemes közbirtokos m·aimék is, az {1gostai és helvét hitvallá
son valók ezekr6l meggyC5ződ vén, a parochialis fundust a szC5lö
vel együtt vissznadj(�k. A font czimzett kanonok úrnak eWtcr
jesztéseit én is javasolván egymásra tekintgettek a nem kntholiku
sok és mnguk között tanácskozván, az 1753-dik esztendőbeli 
osztályuk szerint, melyet ezen utóbbi végrehajtás előtt békével 

. mindenkor bírtak a pápisták, vissza adni készek lettek, ugy 
mindazon{1ltal, hogy a királyí rendelés szerint a parochiának 
lefoglalt fundushc,z a píi.pistáknnk semmi közük ne legyen; mint
hogy pedig e:r.t a harmaérészt a kanonok ur elfogadta ugyal}, 
de n más két hnrmndrészhez és a szí5lőhöz való jogát fenhagyta, 
nri·a pedig hogy a pápisták ezen utóbbi rendelés szerint a 
pnrochialis fundushoz foglaltatott flllldusból kihagyattassnuak: 
ebben meg nem egyezhet. Ezen nyilatkozatára a kanonok úrnak, 
megindulván a ucmkatholikusok és ajánlásokat emlegették és 
fclkiálltottanak, hogy az (5 felsége pnrancsolatjához ragaszkodnak, 
vil{1gos jelét adván, mily nehéz a diadalmas súvaknek ha.jolui. 
Igy füstbe menvén az egyezségnek reménysége, végtére arra 
mentünk, ez-e, vagy amaz fundus légyen . alkalm11tos a paroc
hiális f'undusnnk, a kanonok úrtól és a pápistáktól kéuyszerit
tetve lévén. a fent megnevezett személyek jelenlétében ki men
tem és mind a két fundusnak minémüségét a mint legjobban 
lehetett megvizsgú.ltn.m. A mely áltnlam véghez vitt vizsgálat 
erejével átláttam, hogy mind fekvésére, mind nagyságára, mind 
hogy nagy épület is van rajta. és a templomhoz közel van és 
csak nz út választja el, mind az osztály szerint, mind az 1769-
dik esztendöbeli királyi rendelés szerint nekik adattatott; · hozzá
járulván, hogy parochiális helynek ez illend6bb, ellenben a 
másik mindezekWl üres és 232 l�pésnyira van n templomhoz és 
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iuknbh pásztoroknak lzkó- helyének alktilmatos, az én hivatalom- · 
uak hitelc:,.sége szerint 11dv,ín ot·ről ezen megismertolő bizouyit
vfinyomat. Szentantalfa, 1774. juuius 2.1. Hertclenc.ly Imre, 
nemes Zala vármegye f'őbil'ája." 

A hosszas pernek tehát mégis csak az lett a vége, hogy 
parochittlis fundusukat, épületüket iít kellett ndni n róm. katho
likusoknak. Ez a fundus a mostani róm. kath. templom és 
iskola helyén lel1etett, s a református templom, a hol most van, 
s a körülötte lovü beJs{í telek ugy maradt a kezeik közi.itt, hogy 
ez puszta hely volt 11kkor. Az idő nem volt alkalmas sérelmeik 
01·v0Rolhatásíu·a, pedig nz autalfa.iak megszűnés nélkül zörgettek 
a trón zsámolya előtt, de meg nem hallgattattak. Esperes, püspök, 
a bécsi vallásügyi biztos levelei bizonyitják ezen folytonos kér
vényer.ésüket, kik alig tehettek egyebet, velük, miut vigasztalták, 
bittoritották őket. 

Ugy látszik, a szentgfüi királyi vadászok közvetitették a 
leveleket. Ezek miudon év elején vitték a bakouyi uemes vadat 
a királyi konyhám, s uem egyszer református hitsorsaik süt·gelő 
levelét a vallásügyi biztoshoz. Im a régi időkre emlékezteW je
Hil ide irok még egy ilyen választ mely a veszprémi egyház
megye esperesének szólt: "Tiszteletes nagy jó U ra.m ! Érdemes 
levelét Tiszteletes urnmnak nagy becsülettel vevén, ugyanazon 
szentgáli uraiméktól mindjárt felelni kiváuok. A �zegéuy antalfüiak 
ezuttnl vallásgyakorlatél-t éppen haszontalanul folyamodnának. 
:Mesterhez is olyanhoz, aki velük köuyöröghetue, semmi reméuy
séget sem nyujthntok, mivel egy rendelés ezen kérésnek hatií.ro• 
z�ttan ellentáll, melynek megváltoztat{�sn ir(mt még most nem 
is álmodozhatunk: hnnem a gyermecskék tauitásárn talán hama
rább megeuged<'5dik az ilyetén mester bevitele és első lépésnek, 
a mint az id<'5k s dolgaink megnehezeclési vagyunk, ez is elég 
vvlna. Idővel ha a feltételek vúltozuának, s az elmék is, melyek 
az ez előtt való esztendükbe né01elyek által okozott nyughatat
lansií.gokra nézve Wlünk nagyon elidegenedtettek, kevésednének, 
a többiekral is talán könnyebben vehetnénk reménységet. A 
kapolcs_iak bajának is orvoslásába igyekezni fogok és vagy T. 
Kllll uramnak, vagy Soós István uramnak, ki talán hozzú.jllk 
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közelebb is vagyon, mcglogorn kimenetelét írni. Töb!Jire szíves 
iudulatib:t :�á11lo!t1t111 vngyok Tiszteletes nagy jú urnnnrnk Bécs, 
1777. jmnuí.r 16. igaz köteles szolgáj11 Nagy Sámuel." 

Nagy igazs{1g vau kif�jczvc e�.en lcvélbou. M{1ria Teréziát 
környezete oly elfogultt{1 teLte, hogy nem egy ilyen kischb 
ckléz1-;ia, mint Szentantalfa, de még a nagyok és fényesek is 
hijába kérték Wle vallásuk szabad gyakorl:Ls:'.í.t, ha azt egyszer 
valami ürügy alatt elvehetLc. V{m1iok kellett jobb időkre elfogu
latlanabb emberekre, melynek kfü:elgését minden igaz lelkek 
epedve óhajtották. Dc ez az idő csak II. József trónra lépésé
vel kezdődik. 

III. 

Valhíserlcölcsi élet. Egyházi töniények. 

A mai anyagias korban kevesen emelkeduek fel · arra a 
nmgasbtra, a melyről a hitükért, vallásukért miudeuüket felál
dozni kész XVIII. sziizadi elődök oly követésre méltó példa
képen tündökölnek. Ók érezték, micsoda kincsük volt 11. vafüts
bau, a lelkiismereti szabadsí1gb11.n, mely nagykornságrn nevelte 
őket, s ezért hogyne tettek volna meg mindent. A mai idők 
embere nem akai:jn mérlegelni a vallásban rejlő nngy kincseit, 
ő 1tzon áldozatokat számlálgntja, a mibe hitének, val1{1,,;ának évi 
feutartása kerül. Pedig itt a példa, mely beszél, int, figyolmez
tct, hogy mégis csak azok 11. régiek voltak azok, a kiket példá.
nyul kelleue vennünk n hitbuzgóságbau, az erényes cselekede
tek követéFében. 

:Milyen idők voltak azok! Mikor a czégeres büure veteme
dőkct, a mások becsületében gtí.ncsolodókat, egyszóval mindazokat, 
n kik 11. jó rendet megzavarták, maga az egyl1áz büntette: intés
sel, feddéssel, dorgálással, az egyházból való kirekesztéssel. És 
ez a reudtart{Ls nevelt orényes, becsületes, istenfélő embereket. 
Ebben a korban az 162.31_ é"."_i komjáthi�i káuq_ng_!{ voltak min
denütt kötelezők, de ennek korlíLtain belő! a ,ió rend föntartásií
ért minden egyházban a helyi szokás és gyakorlatnak megfele
lően voltak olyan törvények, a melyek megérdemlik, hogy az 
enyészettől megmentessenek, s a melyeket olvasva nem egy 
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egyházát s�eret6 ol)ibor mondjii, bár ugy volna ma is. Szászi_, 
J �1ké�Fi'64-ben az egykori pol1Jcíni ogyMz 
anyakönyvéboY- mely uras:r:tali felszereléseivel együtt keriilt 
Autalfára -, szintén emlékezetben hagyta azon kort jellemző 
törvényeit, a mint következik: 

Egyházi törvények, 
melyeket a többek k<ízött szükséges tudni a hallgatóknak is. 

Az eklézsia elöljárói iránt. 
1. Ar. elöljárós1�grn olyanok választassanak, a kik a béveU

igazságot tántorgás nélkül szeretik: másfelé nem hunyoritanak, 
vallásukban nem lágy melegek. 

2. A kik nem szelesek, személyekben és cselédjcikben
nem megjegyeztettek ! mert aki n maga h{izát nem tudja a 
jóban igazgatni, l1ogyan tudná az eklé:r:siát. 

3. Akik a szólásban igazak, bátrak, nem csácsogók és a
titkot megtudják tartani. 

II. Külső' testi büntetéssel s,mkit ne büntessenek; hanem
intés, feddés, dorgálás és kitiltással élhetnek. 

·nr. Serények legyenek a predikátor fizetésének annak
idejében való beszolgáltatásában; az eklézsia földeinek, réteinek 
s egyébb jószágainak megtnrtásábrui; a lllÍLS kézre ment jószág
nak kikeresésében; háznak, kamarának, kertnek gondviselésé
ben, építésében: mindenek felett tanítóik becsületüknek és vesze
delmes id6kben életüknek is oltalmazásában. 

IV. Ha predikáto1juk meghal, vagy változik, illendő mó
don a szent társaságtól mást kérjenek. 

V. Az iskolára vigyázzanak, mi szükség vagyon; és a
gyermekek neveléséra is: épülnek-e; a rosszakat intsék, fenyít
sék; az iskolába nem járó gyermekeket is, ha ross:r:aságban érik, 
megbüntessék. 

VI. Az elöljárók közül légyen a kurator, aki az Isten
dics6ségére másoktól kegyesen adott pénznek perceptora légyen 
és esztendőnként mindenekről szú.mot adjon az elöljárók előtt és 
a predikátor előtt, semmit be ne vegyen, se ki ne adjon a 
predikátor híre nélkül. 



6i 

VII. Az elöljárók vigyázzanak a kurátornak és dékánynak
dolgnikrn., mint járnak el azokban. 

VIII. Ha egybegyüjtetnek az eklézsia ügyeinek megvizs
gálás1í.rn, lelkiismeret szerint, igazán itéljenek és mindvégig ot t 
legyenek. 

IX. Az eklézsia minden tagjainak, azoknak cselédjeiknek
erkölcsökre, maguk viselésekre, mind künn, mind a templomban 
vigyázzanak, rosszasúgukért megfedjék ; vagy ha botránkoztató 
a cselekedet, az eklézsiának bemondják. 

X. Az eklézsi{mnk a· hol mi jót vngy jövedelmet szerez
hetnek, elkövessék és a kurátor kezébe adják. 

XI- Az összeháborodtakat, haragtnrtókat összebékéltessék.
XII. Ha valaki ház{mál, tudva, másunnan kiüzettetett

rosszat, vagy közöttiink czégéres vétekben élőt tart, az olyan 
embert megbüntessék, mint a rossznak patronusát. 

XIII. Ha valakitől szitkot, ember rúgalmnz(�st hall, vagy
szombat törésben éri az elöljáró: közönséges helyen számadásra 
vonják. 

XIV. Nagy dologban törvényt ne mondjon egy elöljáró,
társai hire nélkül. 

XV. Arra is gondjuk légyen az elöljáróknak, hogy a
Lemplombeli szertartások, ülések, könyörgések, tanitúsok, ének
lések, embereknek maguk viselése, egyszóval mindenek szép 
renddel és illendőképen legyenek. 

D,Jkcíny tiszti. 

A. Innep, - vasú.rnnp este a templomot ki sepertessék,
pókh{Llótól, gaztul megtisztitsú.k, 

2. (E:.:cn sor olvashatlan.)
3. A templom kulcsú.t a predikátornál t!U'tsúk.
4. A templom, parochia és iskola körül lm mi hiba talál

tatik, az elöljú.róknak bemonclj1ík, és a mi módot azok mutatunk 
a dolog iga1.itúsában, elkövessék. 

5. Az urvacsorC�a kiszolgáltatásakor 8zükséges dolgokat jó
idején hes:,:erez:,:ék, az asztalra vigyék: a dolog vég:.:űclvén, a mi 
megmnraclt a preclikií.torhoz vigyék. 

ü. A templomb:i a:,: emberek ülésekre gondjuk legyen. 
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7. A templom környéke tisztaság1hn is.
8. 11-Iindennap megjelenjen a peclikátornál.
9. A fizetésbeli restn.nczi(\j6.t a preclik1ítornnk kérje, és hn

tüzifo vngy egyéhb a pn.rochiához kívántatik, véghez vigy(l. 
10. A predikiítoruál illeud<> dolgaiban szolg{iljon.
11. A hol mi jövedelmet s:i:erezhet nr. eklézsiúnnk, szerezzen.
12. Az eklézsia ládáját vnsárnapokon kitegyék, és n

predikátornál tnrtsák. 
Há:zris$ágszerzl; regulái. 

I. Húzn.sság··szerzO"k nem v6n asszonyok, hanem tisztessé
ges elöljárók legyenek. 

II. Ezek is addig senki dolgábnn el ne induljanak, míg a
(lelki) Tauitónnk hirré nem tesúk. 

III. Ha valaki borital közben titkon fenyitékkel vagy
nagy untntú.ssal házasit: büntettessék meg. Ug_y az olynn i1,, 
aki tudva nlkalnrntlnnolrnt, férfiut 18 eszteud6snél, leányt 14 
esztcnd6snél alább való idejüeket kiilönbözO" vnllúsuakat, ifjuhoz 
vént szerez össze: jú keresztyénnek nem tartntik. 

IV. Eski.ittetésök a húzasoknnk azon a na1ion légyen a
melyen lakodnlmuk. 

V. Hn lehet dél elött légyen.
VI. A házasoknak neveik a megesküvés után n szerző

e;nbereknek neveikkel az eklézsia könyvébe beirattnssanak. 
VII. Vasárnapokon légyen csak hirdetések a házasoknak.
VIII. A külföldi ember kizonysúg levelet hozzon magárúl

n predikátortól minekutána kihirdette, hogy ha szobados személy-e 
vagy nem, és a nélkül meg ne esküdtessék. 

IX. V nsárnapokon, · ünnep het-ében, eWtte s utúnnn. való
héten, ismét pénteken, szombaton, kézfogások, lakodnlmazások 
ne légyenek: mert ezekkel a szent szombat megfert6ztetik. 

X . .A mely nap kihirdettetnek, azon nap meg ne csket
tcssenek, hanem egy egész hét, legnláhb ha szükség kényszerit, 
négy vagy öt nap muljon el n hirdetés után," 

Ezen egyházi törvényeknek kell tulnjdonitom azt n rend
szeret<> pontosságot, mely mind e mni napiglan mint üseirül 
örökölt jó lélek áthatja az anta]fai egyMz tagjait. S bizonyára 
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n hitigazságokl1oz való rendiiletlen tulajdouságukou kívül, ez n 
p6khís rendszeretet volt nz, mely ezt a számban ugynn csekély, 
de az {Lldozatoktól visszn nem retten($ egyházat fentnrtotta, 
gyarnpitotta, s létezésének szilárd fundnmentomát örök ideikrc 
biztositotta. 

IV. 
Az eg!fliáz megalakulásának kor1;zaka. II. Józsefhez folyamodnak 
� kegyelmes vcílasit tlyernek. Templomot, iskolát, vw·ochiális 

házakat épilettek. 
Hiába várták az antalfni reform{Ltusok ügyüknek jobbra 

fordulását, mig :M{1ria Terézia ült n trónon, a gyászruhában üW 
árva eklézsi:íkknl egy sorsuk volt, s olynnok valának mint az 
pásztor nélkül vnló ny{�, melynek nincs <frz6je; mint az árva, 
kinek nincsen édes anyja. Csak mikor II. József trónra lépett, 
s felvilágo�ult lelkével más irányt szabott a vallásos ügynek, 
reményelhettek magukra nézve jót. Mikor ez n nemes lelkü fe
jedelem maga elé te1:iesztette a vnllás ügyében érvényben lev<:i 
összes királyi rendeleteket, meggyeizcrdött arról, hogy gyakran 
volt igaz. okuk pnnaszrn a protestánsoknak, s az állam érdeke 
követeli, hogy ennek vége vettessék. Kiadta azért 1781. okt. 
29-én ama nevezetes tii,relmi rendeleUt, melyben elrendelte, hogy
"az országban mindenütt megengedi a protestánsoknak vallásu k
magán gyakorlatát." - Ezen magán valh\sgyakorlat azonban
nem veend<:i oly korlátolt értelemben mint eddig, lrnnem ugy,
hogy a hol száz prot.· család találkozik, s imaház, paplak, iskola
építése és az egyh{1zi személyek elhításúrn megkivántat6 tőkét
az adózó nép érezhető megterheltetése nélkül el<:i tudja állitani :
_ly épületeket emelhet, lelkészt s tani tót hívhat, s · formaszerü
rendes isteni tiszteletet tnrthat, csnkhogy az ily imaháznk nehogy 
orm{1lis templomok legyenek, torony, hnriing és utczai bejárás 

fnélkül épltend<5k. . . . " 
:Mihelyt kihirdették II. József ezen rendeletét a hazában : 

nagy öröm és reménység hatotta át n százados üldözés alatt ár
vaságra jutott református egyhi\zakat, mert n. kidlyi szó bizto
sította crket, hogy vallásukat hitelveik szerint ezután sznbadon 
gynkorolh�tják. Hozzá is láttak gyo1·snn nz egyhúzalapitás mun
krlj{,hoz. A szentantalfaiak ii, felte1jesztették kérvényiiket még 
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1782. év elején a fejedelemhez, melyben vnlószinüen templomuk 
felépithetéseért esedeztek, de ezen folyumodvímyuk ma már 
nincs meg, kés6bb azonban hivntkoznnk reíÍ, - s bizonyitjn ezt a 
kerületére hiven 6rköd6 Torkos Jakab püspöknnk levele is: 
fllstent61 kegyelmet és békességet kivánok kegyelmeteknek ! 
Kegyelmetek becsületes embereinek, - n melyeket még most 
irásba tenni nem szinte bátors,tgos, - szóval megmondottam : 
légyen kegyelmetek jó reménység aln.tt csendes várnkozásbnn 
az alatt is, hogy ily isteni dolgokbnu resteknek, vagy nluszé
konyoknak senkiWl ne itéltethessék kegyelmetek mit cseleked
jenek, szóval megmondottam. Az Uristen vignsztaljon meg ben
nünket mindnyijunkat kivií.nom. Kegyelmeteknek jóakaró kész 
szolgája Torkos Jakab superintendens." A dunántuli püspök ezen 
levele Adás Tevely-en kelt 1782. rnárcz. 17-én, s ebb61 azt kell 
következtetnünk, hogy mihelyt felsütött a vallásra a türelem 
napja, az antalfniak már kora hajnalon a kérvényez{ík sorába 
Mlottak. 

Mint említve volt, ugy ezen kérvényüknek, mint az erre 
hozott végzéseknek nyomn veszett. De . vnlószinü, hogy lélek
szúmának csekélysége, n mindössze 57 családot vagy házaspárt 
alkotó egyház népességi számaránya volt az, mely miatt kedvez{í 
választ nem nyerhettek. - Azért 1783 augusztus 13-án n tagyoni, 
aknli, alsó és fels6 dörgicsei, jnka�fni reformátusok számbavéte
lével s ezekre való hivatkozással is esedeznek n felség eWtt, 

hogy lelkészt, tanítót hívhassnnak, s templomot építhessenek. 
Felemlítik, hogy ugyancsak 57 családból állnunk, de n swmszéd 
helységekben lakó reformátusok ezt n számot 91-re emelik, kik 
hozzájuk óhajtanak csatlakozni, jóllehet vnllú.sgyakodn.tuk idejé
ben még kevesebben voltak, mégis lelkészt, tanit6t tartottak n 
Török idatal fogva. - Mivel 17G9-ben templomuk elvesztésével 
pnrochiúlis hú.zaikn.t, földjeiket, réteiket, szCSWiket is cl vesztették 
most mindezeket, a templom kivételével törvényes uton köve
telik vissza. A templom f'elépitésére elegencla erőt éreznek ma
gukban, kérik azért a szokott vizsgíLlat elremlelését, s alázatos 
esedezésük kegyes meglrnllgatúsát. 

A szokott vizsgálat abból állot.L, .hogy a vármegyének fc. 
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lelnie kellett a helytartó tanács kérd<:S pontjaira: Hány család 
van ott a kérvényez<5 felekezetMl ? Mennyi pénzük van s mi
csoda alapb6l? Eb bal mennyi a készpénz, vagy termény? Nin
csenek-e nd6val hátralékban? Mit fizet mindenki papnak, vagy 
tanítónak? stb. De ez ugylátszik csak általános szabály volt, s 
bá1· rendkívülinek látszik is, hogy valamelyikkel a folyamodó 
egyházak ügyeibe avatkozással meghiusithassa ügyükel<:Sre hala
dását, de II. József maga intézte szúmtalnn esetben a kérvénye-
1.6k dolgát, s az akadékoskodó helytartó tanácsot nem egyszer 
rendre utn.'3itotta, s így meglehet6s gyorsasággal sor került a 
kérvenyekre. 

Az antalfaiak folyamodúsára 8605. szám alatt a helytal'tó 
tanács következ6 rendeletet küldte Zala vármegyéhez: mível ezen 
v(Lrmegyében lev6 Szentantalfa nevü kuriális helységnek helvét 
,hitvalláson lev6 nemes és nem nemes lakosai mind eddig azért 
nem nyerhették meg vallásuk szabad gyakorlását, mert abban a 
családok száma akadályt képezett; mivel pedig most a szomszéd 
helységeknek hozzájuk csatolásával a kívánt fzámot betöltenék, 
s ezé1-t predikátor és iskolamester beviteléértkönyörögnek: má
solatban csatolt kérvényüket a helytartó tanács oly kegyelmes 
királyi parancsolattal közli Zalavármegyével, hogy a szabály sze
rint való vizsgálatot egy knth. pap jelenlétében vigye véghez és 
azt fölküldeni el ne mulassza. Kelt a mi magyar .királyi hely
tartó tanácsunkban Pozsonyban· 1783. szept. 9. Nitzky Kristóf, 
Skerletz Ferencz, Prezekker Mihály. Felolvastatván, kiadatott 
boldogfai Farkas János feleski.idt rendes jegyz6 által." 

Ugy látszik, hogy az antalfaiak valami uton II. József 
elé vitték ügyüket, vagy kihalgatúson, vagy valami kegyelt köz
benjárójuk által, mert csakhamar az elabbközlött rendelet után 
a helytartó tanács ismét leírt 9572. szám alatt a vármegyére 
ekképpen: .A közelebb elmult szeptember h6nap 9. napján kelt 
s innen leküldött kegyelmes . királyi rendelet után, a Felséges 
csíLSzár és apostoli király, a szentantalfai s más ezen nemes Zala 
vármegyében !eva szomszéd helységek lakosai kérvényének köz
lése mellett, a melyben vallásuk gyakorolhntásának megny crlí_
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seért esedeznek, nzon leiratot ·volt kegyelmes kiadni : hogy a fo., 
lyamodók kérésének vallásuk magi\n gyakorlatát illetőleg elég 
t�tessék, ha szintén az ott lakó csnládok n meghatározott szá
mot, néhány hijjával el nem érnék is, Mely kegyelmes királyi 
engedelmet Zalavármegyének tunomi�sul, s a megnevezett lako. 
soknak utbaigazitásul parancsolva kiadtuk 1783. · 6vi októbe1• 
havának 2-dik napján Pozsonyban tartott magyar kiríilyi hely
tartó tanácsban. Balassa Fereucz, Skerletz Ferencz, Prezek ker 
:Mihály. Elolvastatván kiadatott, boldogfai Farkas János feles
küdt rendes jegyz6 által. 

Zalavármegye nevezett ugyan ki egy küldöttséget Antalf{ü-n, 
!le ez nem jelenhetett meg, nzfat megsüregetik n vímnegyén n
11, vizsg:í.lntot. Ezen kérvényi.ik elmondja és megvilúgosí�jn a már
befejezéséhez közelg6 ügyet, mely a következ6:

"Tekintetes Nemes .Vármegye! Alább irtak minek ut:Lnnn 
n közelebb múlt novemberi gyűlés alatt oly kegyes· .rendelését 
vettük volna a Tekintetes Nemes Vármegyének, hogy vallásuk 
gyakorlásának Szentantalfán leendff megengedése végett könyörgő 
népnek száma ujjabban megvizsgáltassék; rendeltetett . vala 
ugyan az iránt határidff folyó deczembernek 2-ik . nnpjúra, a 
mint a kinevezett urak közül .hárman m�g is jelentek, de kikiil
dött fősiolgnbiró Hertelendy urnak nsszony anyjn l1al{ilt hozú 
nynvalyája, .s6t mint mondatik hal{da miatt meg _nem jeleuheté
sével, se� helyében kért Stosz Pál .biró uram, sem esperes úr 
meg nem jelenvén .s ekképen a .vizsgú.lat elmaradvú.n, minthogy 
ily formán a dolog meghátráltntott, könyörögnek tovább vizs
gálat nélkül · való kegyes eugedelemért következő okokbí,l, 
mivel 

1-ször: Jóllehet azon múlt gyül6sen kihirdetett s szeptem•
bernek 9. napján kelt kegyelmes rendelet azt tar�ja valn, hogy 
ujabb vizsgálat légyen, de ezen· rendelés az ut6bbi oktúbernek 
2-dik napján kelt s hasonlóképen kihirdetett kegyelmes i·emle- ·
!és últnl megm�síttatván s nz pn.rancsoltatván, hogy · a vall:lS·
gyakor1at nékik megengedtessék, ha szintén a sz(uunnk fogynt-



J 

/ 

67 

kozúsa lenne is, anynyivnl. is inkúbb teMt nem szükséges a1.. 
ujabb -vizsgíi.lat, mivel 

l:1-szor maguk is a felséges királyi szék el(5tt megvallották, 
hogy· nincsenek teljes. számmal, honnét 

3-szor azon utóbbi kegyelmes rendelésnek ereje fent mn
rnclvún azért is segédkezni. minden további vizsg1ílat nélki.\l 
kelletik, minthogy a mondott mostani esettel is hátriíltattatván, 
ily fornuín a kegyelmes rendeléseknek czélja akadályoztatik, 
holott 

4-szer az ilyes vallásbeli dolgoknak serényen leend(5. el<5,
mozdíti'I.Sa több királyi kegyelmes parnucsolatok által szorgoltntik, 
s könnyen hihető, ha talún ujabb folyamodás leeud a felséges 
királyi székhez, kedvetlenséget fog okozni. Szentantnlfai helvét, 
hitvalláson lev6k. Sümegh, deczemb. 10. 1783." 

Az ezen napon Sümeghen tartott megyegyülés vizsgálat 

tnrtiís czélj1íból kiküldötte katholikus részről Hertelendy, Imre 
föbirút, akadályozása esetén Stoss Pú! szolgabirút. és Dóczy 
Ign(wz tí1blabirót, s a kath. esperest; a reformátusok részéről . 
Domokos Ferencz és Mórocza Sámuel t.íblabirókat, kik deczember. 
17-éu Szentautalfára kiszálltak, s eljárásukról a következ(f jelen
tést tették :

Al{�bb irtnk ezen levelünkben hitelesen mondjuk, hogy. 
minekutánna n szent:mtnlfui helvét hitvalláson · .levőknek 
vallásuk gyakorlásának. engedelme , végett beadott alázatos 
ké1·vényl"tkre kegyelmesen kibocsúttatv1í.n, még a m(ilt 1782-dik 
esztendőnek els(5 napján a megvizsgíi.lást a kegyelmes rendelés. 
s1.e1;nt végbevittük -volna és azt ezen Tekintetes nemes ,Zaln
v:írmegyének alázatosan bemutattuk, innét pedig a megvizsgálíis 
:� Felséges királyi mngynr helytartó l..'\nácshoz alázatosan fel
kiiltletvén, nzon kegyelmes felelet jött volna, hogy mivel 11,z 
ottnn lakozók csnk 65 fouúlíút tennének, nz (5 kérésök!lek elég 
nem tétethetnék; azután pedig ugyanazon kérvényezők a Felsé
ges kir:ílyi· trónhoz folynmotlván elsőben és ugyan szeptembere 
uek 9. nnpjún ezen folyó• esztendőben .8ü06. szúm nlatt- azon 
kegyelmes pnl'tlncsolat adatott volnn,. hogy n reu,lezeriut való 

6* 
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megvizsgálás menjen végben, azután pedig ezen kegyes királyi 
parancsoln.tnn.k további betöltésére ezen 1783. esztendaben ésett 
2-dik októberben 9572. száni alatt az . parancsoltntott volnn,
hogy a folyamodók könyörgésének ami n.z 6 vallásulrnnk külii
nös gyakorlását illeti elég tétessék, ha mindjárt a rendelt
számuk a fn.miliáknak valami kevés hijjával volnának is. Ugyan
ezen kegyelmes rendelés sz�rint az itt az első szám nlatt fel
jegyzett végzésb(5} kiküldettünk, mindazon által a sokszor emlí
tett 1783-dik esztend6nek 2-dik deczemberébe rendelt terminuson
mindnyájan személyünk szerint meg nem jelenhettünk volna,
bizonyos ok miatt, történt hogy midfü1 ezen kérvényezak ujon
uan nz itten n 2-dík szám aln.tt feljegyzett kérésökben könyö
rögtek volna, ismét kiküldettünk; az nlú.bb megírt napon· nzért
és esztend6ben azon szentn.ntnlfoi helységbe kimenvén, e követ
kezaket tapasztaltuk, ugyruint:

1. Mivelhogy már a feljebb említett 1782-dík esztendfínek
november hava 1-sff napján véghez vitt megvizsgú.lásunk és 
összeirásunkban mindazt, hogy azon szentantnlfni helységben 
55 fomiliák találtassanak, mind azt hogy az épitésre való summn, 
mely rész szerint már meg volt, részszerint igértetett 678 forin
tokra mégyen, mind pedig azt is, hogy 8 öl hosszuságu és 4 öl 
szélességü templomot épiteni kivánnak, már tapnsztaltuk, és 
alázatosan be is jelentettük, azért ezeknek és ehhez hasonlók
nak, melyeket már el6bb jelentettünk további inegvizsgálú.sukat 
félre te�én, mid6n a megvizsgáló.skor jelentetett volnn, hogy 
még némelyek legyenek, kik részszerint azon idatöl fogva nzon 
szentantalfai helységben házat építettek, rész szerint az el6bbi 
összeirásb6l kimnradtak, ezeket azért és az ilyeneket elib6uk 
hivatván, nz itten 3-dik szám alatt feljegyzett ös&zeirásunk 
szerint azoknak száma kik is mind helységbeliek 19-re megyen. 

2. Ugyanazon 3-dik szám n.latt levff összeiritsunkban
feljegyeztük a kegyelmes rendelés szerint való engedelem szc
int magokat összekapcsolni kívánó küls6 helységbelieket is, 

ugymiut tagyoni, jnkabfni, felső és alsó dörgicsei, akali és neme� 
vigámliakn.kat kik is 23 fnmiliút tettek és igy nz cWbbi össze-
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fr{�sbnn foljegyzettekkal ÖS8zetudv{m 11. folyamodók teszuek 97 
fn.miMknt. 

3. Ugynnazou összeiriísból kitetsúk, mit és mennyit ig6r
tek legyen ozen ujnbbnn felírtak mind a templom építésére, 
mind pedig n predikt\tor és mester tnrtásáro., ugynnabból meg
tet.'lzik, hogy 

4. Mivel elabbi predikátor és mesteri ház (a mostani
templom ésimki és déli udvarán voltak) mind eddig jó állapot
bnn vngynak, 11. mi hozzávetőleges számlúhísunk szerint a többi 
építésekre nem megy 255 forint .2 dénárnál több, nzért a 
megigért pénz fölösleg is elég légyen, 11.unyivnl is inkább hogy 

5. Azonkívül l1ogy a helységbeliek a mi előbbi el<5terjesz
tésiink szerint minden sziikségrs dolgoknt kiszolgáltatnak és n 
kézi s szekéri munkút magukro. vállalták, n külső kiilönb-különb
féle helyekben lnkozó közbirtokosok is, a mint nz <J kötelező 
levelük, melyek itt 5 és 6 szám alatt felvannnak jegyezve, nem 
mcgvetc'.í, de 378 frt 40 pénzre menő summát ígértek; végtére 

6. Minthogy olyanok is, kik ndózás alatt volnának, ígére
teket tettek volna, hogy ne látassék minthn mnguk szüksége, 
vngyis szükségletével cselekedték volna, azoknnk ndózó könyvecs
kéiket megvizsgáltuk, melyekből is kitetszett, hogy e legközelébb 
m(tlt hadi esztendőre n porezió vagyis ho.zl\Í pénztárbn, nevezett 
helys6gben lakozó helvét hitvalláson lev6 adózó folyamodók 
semmivel sem tartoznak. 

Azért is a feljebb írt mód szerint ó.ltnlunk végben vitt 
összeíró.s és megvizsgálás iránt ncljuk ezen nlázatos jelentlí és 
bizouyságtev6 levelünket.. Szentantalfáu, deczember 18-á.n, 1783.

Hertelendy Imre föbiró, Balin Ferencz esperes, tördemiczi 
plébánus, Domokos Ferencz, Dóczy Ignácz, Mórocza Sámuel 
táblnbirák." 

Emlékezet okiíért a templom építésre, lelkész tanító tar
tásro. tett njúnlúsokból hadd álljon itt egynehó.ny név: nemes 
Somody László 50 frt. nemes Somody Pál 40 frt. Bereczk 
György 20 f'rt. lsó Jó.nos 20 frt. Bereczk János 15 frt. Seb6k 
István 10 frt. Gyenes János, Nagy Ferencz, Kenessey István, 
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J 0-10 frt. Pálffy Mihály, . Somody István, Somody Fcrencz
Somody Gergely 8-8 frt. Somody Istváu (i frt. Pálffy Jímos,
Kenessey Jll.nos, Sándor István, Fekete László, Fekete Istv{m,
Somody István 5-5 frt. Fekete János, Kun Mihály, l\foln1ír
István, Kenessey Sámuel, Gyeniss Ádám, Bodor Ferencz 4-4
frt. Szilviísi Katalin Antal János házastársa, Kozma Zsuzsii.unn,
Antal Gergely húznstársa, id<ísb PMffy János 3-3 frt. Kun
János, Kun Mihály, Pálffy :Mihúly, Sebestyén Péter 2-2 frt.
Tekintetes Domokos Lajos földes urnságom megbiz{Lsából és annak
nevevel templom épitésre ajánlok autalfoi · uraiméknak 12
körmöczi aranyoknt és az épitéshez megkiváutató fobeli anya
gokat, a minémüek a vigándi erd<íben találtatnak nemes Kaszás
Ferencz vigándi tiszttartó. Magam nevével aj.tulok ugymiut
Kaszás Ferencz 16 frtot és 4 pozsonyi mér<í buzút; nemes
Csek<í János Vigándról ajánlott 6 frtot és egy pozs. · mérő
buzút, .nemes Sebestyén János Fels<í-Dörgicsér<íl 4 frtot.

A várva várt kir1Uyi kegyelmes engedély ezután csakha
mar megérkezett s Zalavármegye 1784. január 28-ún tartott
közgyüléséMl tudatta, hogy a helytató tanács, - jóllehet csak
97-re megy a csalá.dok száma, a valhísgyakorlatot megengedi.
Az örvendetes· hirt tudatták a veszprémi egyházmegyével, mely•
nek 1784. febr. 11. 12. napjain Vámoson Somogyi István Cil· 

peres által tartott gyülése .a kinílyi türelmi parancs ei•ejével
felszabadult antalfoi árva eklézsiába a. felső (ma külső) somogyi
traktt1sból Tiszteletes Galamb József uramnak bejövetelét meg
engedte" (Jkönyv 2) tanitóul pedig J01'dán Almási Istvánt ren•
delte. A következ(í évben l 78ö-beu .felépítette templomát, to•
rouy nélkül arra n helyre, hol· most van, s 1841-beu _; mint
nz egyházlátcigatási jegyzéíköuyv mondja -' .a templom a to
ronynynl együtt igen szép ízléssel felépittetett." A parokiális
házakat 178ö-ben '1'ijavitott.ík és ezek álltak még mnjdnem egy
si.:ázndon keresztül, melyr<íl valamint az egyház ujabbkori tör•
téoetéi-61, mint a jelen rajzáról a záradékban emlékezem meg.

Közlöm itt még Zalavármegyének a, hal'angok használatá
ról való· határozatát; mert ez dicséiségére válik az előbb még 
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elfogult, de II. József uralkodása alaLt felvilúgosoclott vúrnie
gyénck. 

"Minémü kegyelmes rendelések a mostan folyó 1786.

esztend{5beli augus�.tus hónapnnk 24. napján ezen Tekintetes 
Nemes Znlavármegyéhez érkeztenek, ekkGpen kinek-kinek tud
tára hirdettetnek u. ,m. 

Helyes elintézésére a már gyakortább elafordult kérdés
nek, hogyan és mennyire engedtessék meg a nem katholiku
soknak a harangokkal való élés, akúr különösen n magok ré
szére, akár összeségesen a katholikusokkal, és megelűzésére 
mindazon ,·iszálykodásoknak, melyek nz · iránt eredhetnek, to
vábbi folyamoclásoknak eltávoztatására legföbb helyen végeztetett. 

1. Hogy minden protestánsok mind ágostai, mind helvél
hitvalláson levők ennek utána is az eddig háborgatás nélkül 
való haszonvétclében a harni:Jgozásnak, vagy haranglábnak az 
ilycs helyeken maradjanak; megszerzésében az 11j harangoknak 
helyre hozásában a tornyoknak, vagy haranglábaknak az. ilyes 
az tartassék meg, a mi e helyre hozúsok iránt más felé azon 
vallásnak gyakorlásához szükséges épületnek mult 1785. esz
tendőben rendeltetett. 

2. Valahol a · protestánsok katholikusokkal közönséges
haszonvételében a harangoknak harangozásokban voltak, abb:w 
tovább is meghagyattatnak, egyedül az egyenességnek haszná
hoz képest, épen tartására vagy helyre hozására a toronynak 
a vagy haranglábnak egyenlő mérték vagyis proportio szerint 
segit.séggcl lenni tartoznak. 

3. A hol a közönséges hnszonvételébiU a harangoknak
még a türelmi . parancsolat eWtt kivétettek és tehetségük va
gyon · általuk megszerzésére vagy épen tartásiíra · a .harangok
nak, tett költséget emberi bizonysággal vagy másképeu meg� 
bizonyitnni, azoknak közönséges haszonvételébe vissza kell he
lyeztetni, vagy nekik a tett segitséget meg kell javitani. 

4. A hol a protestánsoknak vallásuk magános gyakorlá
sára nézve vngy különben is harang,iaik a magok 1'észére vagy 
összeségesen a kntholikusokkal egyben .nem voltanak

1 
oda uta-
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sittntnnk, hogy e. katholika közönséggel köz hnszouvétele irímt 
a hnrangoknn,k megegye1,zenek, mely esetben mostan nzért n 
hnraugoknak egyenW mértéke szerint megfizetui, ·ugy helyl'e 
hozful6.ra és épen tnrtásárn n torouyuak és harnuglábuak lm
sonló egyenl6ség szerint segitséggel lenni tartoznak; ugyanaz 
é1·tet6dik hnrangj:ük iránt n miís vnllásokuak követ{füe 6s n 
kik talán azon helyben találtatnak. 

5. A hol ezen egyességet a katholikusokkal viigy más kö
zöuségekkel tetszésük szerint mind a két féluek meg nem te
hetnék: megengedtetik nékik, hogy maguk 1·észéi-e tulajdou 
Juwaugokat szerezzenek. 

6. Az alatt is dob, vagy más valamely jelre összejöhet
nek. Mely felséges rendelés ezen Tekintetes Nemes vármegye 
kebelében találtató, minden különbözö valláson levő embcrek
uek valnminthogy értésiikre adatik, ugy auuak mentül lmthn
tósabb megtartására minden vigyázás fog leuni. Sümegh, 1786, 
szept. 11. Hertelendy Imre föbiró. u 

V. 

Lelkészek és tanítók az antctlfai egyházhan. 
Itt mindenek el6tt egy hagyom1ínyt kell megvitatuom, 

mely annyira köztudattá vált, hogy az 1757. éveu kezdődő 
szentantalfaí anyakönyv már mint történeti tényt akarta meg
örökíteni, s a lelkészek névsorát 1659. évt61 folytonosan leve
zette s a régi idők fényénél ohajtott fennállásához erat meri
tení. lm az emlitett évb61 való kegyes feljegyzés: .A szentan
talfai szent eklézsiának lelki tanítói eleitfil fogva kik voltanak, 
nevek szerint igy következnek: Anno 1659. es,ztend6bcn Vépi

f��J
..Jll!lddig szolgált, ki nem tnnulhat}uk,t)646-ba� · -Sz�rka 

Györgynél lev6 t.estamentum levélb<5l kitet.�zik az antalfai,,pre
dikátor, de a nevét a régiség megemésztette, bizonyqs�n ki 
nem tanulhatjuk.· 1703, antalfai lelki tanitó Pel'la'Ji/ János,
hány esztendeig szolgá.it?ki.oeJU -"tari.ulhátjuk: 171,.Y eszteud6-
b_��_l!..]e�8z-entpé�ri __ fáno_{

1 
meddig · szolgált F ki 

nem tanulhatjuk. , 1718 ee�d6ben lelki tanitója volt })ebre• 
---·-··· ·-··- --

•
• --- ...... _.___ _.._. , 

•
--� ..... J, ·-
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�-�_ni: .An�rá;�.L72L-csztend(il:ien lelki. ti1bitója volt /(
'J

/4:.1/ 
/ie„eti,g.· 1724. Rádóczy p�p{,- ur szolgált �0 esztendeig' 17f>5. 
lelki tariitója volt-•Köi"íii�nélf Sá1n!tel /ét · e-sztendei1r�l "ló7: 
lelki tanitója volt Tolnay ,Péter. Jdg.y�í'ét. Rád6czy Péter uram 
két i1.ben szolgált, els6 -letétele után 6 kegyelmének votl 'antal
fai tanitó Berliiday Péter." Ezt a névsort 1821. évben az an
talfüi egyház a�kori lelkésze Daday Oláh János csekély vál
to1.tattíssal feljegyezte a 2-dik száruu anyakönyvbe, de hogy 
alaptalanul, mindjárt látni fogjuk. 

Kétségtelen, hogy az 1646. évben kelt végrencleleteken 
szó van az antalfai egyház lelkitanitójáról, de nevét nem tud
juk; egy -1659. évi zálog levélen már olvastuk annak iratásán 
jelen levő becsületes személyek között a helység lelkitanitójá
nak Vépi Jánosnak nevét, ez tehát ókirattal igazolható törté
neti tény é.�. azt bizonyltja hogy Szentantalfa anyaegyház volt 
akkor. De meddig? a következő században eszközölt tanu vallo� 
másokból kétségtelen, hogy a Török és Kurucz háboruk ideje 
alatt elnéptelenedett a helység és csak három ház volt Antalfán, 
sőt egy tanú állított11,, hogy a XVIII. század elején az puszta 
volt. Azok a lelkészek tehát, akiket az• anyakönyvi · bejegyzés 
Perlaki Jánostól, Rádóczy Péterig felsorol; kikkel ·a folytonos 
:iuyaegyluízi jelleget akaija bizonyítani, nem Antalfán, · hely
ben lakó lelkészek voltak, hanem lelkészei voltak az antalfai 
reformátusoknak úgy és annyiban, hogy akkor a· szomszéd 
�sicsói anyaegyházhoz tartoztak. Neveztek is meg · a · tanuk 
ferlaJi-•is Kenessey nevű csicsói lelkészeket; Szentpét�ri:' fái 
�ói lelkész nz 1708. · évi pápai zsinaton jelen volt1.,, ki az· itt 
irt Jánossal egy és ugyanazon személy, mert ekkor �ár Antal
fán lelkész nem volt, ezt mint Rúdóczy Péter tanuvallomásában 
igazolja: .minthogy ezen tanu még ijju lf-gény korában C.�ic.�ó
ban ide egy fertály órányira levő helységben két �sztendeiy
volt predilcátor, és ott is házasodott meg; Henyében pedig, a 
honnan vitetett Alinási·a n Vértes ·alá, -Almásról pedig ide 
(Antalfú.ra.) egy esztendeig predikátorkod11t_t, . azért tapasztalatá
ból tudja és vallja, hogy akkor Szent,intalfa puszta lévén a
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· kálvinisl<i vallásnak nyilváNos gyakorlata nem . is /.ehetett, lm
-nem ezen tanu (Rádóezy Péter) ez cWtt · 30 esztentl{ível itlc
hozatt:i.tvú.n, kezdette a legels{í nyilvános vallásgy.ikorlntot."
Az elsO kérdésre adott feleletében is nzt vnllottn, hogy „ez eWtt
körülbelül 30 esztend6vel hozták ide prédik1ítornnk."

Bizonyos teluít; hogy nz 1703-29-ig antalfoi lelkészekiil
felsoroltak Antalfán nem lakhnttak, mert Rú.dóczy Péter mngn
tett róln tnnubizonyságot, hogy 6 kezdette a legels{í nyit vú.uos
vallásgynkorltl.tot,· s ez 1729-ben történt, tehát e16tte lev<S nn
tnlfai lelkészekral szó sem lehet, annyival inkább, me1-t Antalfa
puszta vagyis elpusztult volt. Miko1· lehetett ez? Egy 104 éves
ember ifju legény koráról beszéli, hogy az Antalfávnl szomszé
dos Csfrsóban lelkészkedett, · majd nagyobb bizonysú.got úhnjt
1tdni vallomásának és felemUti, hogy Henyébcm is egy évig
volt predikáto1·, közvetlenül Almásra elmenetele eWtt. Hn leg
lcgnh'í.bb 30 esztend{ísnek vesszük n 104 éves öregnek ifju le
génykori idejét, csicsói lelkészsége 1685- 1686-ban lehetett, s „
már ezen id6ről állítja, hogy Antnlfü puszta· volt. Hcnyei lel
készségét 1710; évvel jelezhetjük meg; 1708-ban Ujv(iri Sú.
muel volt n henyei lelkész, s mint ilyen volt jelen a· pápai
zsinaton, még 1709-ben is ott · volt - mint másutt idézem 1) -

-.Molnár Sámuel mutatott egy levelet. -Az édes atytyn vett ré-
tet S6stóban ; irntott 1709. esztend6ben, Ujvári Sámuel neve
nlatt. V nlószinü tehát, hogy 1710:ben volt Rúdóczy Péter .he
nyei lelkész, mint ezt ezen egyház. történetében is feljegyezve
találjuk. A köveskállai egyház története, s 1752. évi lelkészé
nek levele Rúdóczy -Péterr61 űgy emlékezik, mint a ki két-há
rom évig (1712--)709. között) ott lelkészkedett. Ugy de 1708-
ban Csopaki József volt jelen mint köveskállai lelkész n pú.pni
zsinaton, s ífu/ 1711. 1712. évben ucm lehetett ott, mert 1710-
ben, henyei lelkészsége után Almás1·a ment. Igy 170�- előtt
kellett Köveskállán lennie, s itt nem ketWt; d.e tizenkettőt is
találunk életébal, melyr<Sl nem tudjuk ma, hol volt. Bizony azok

1) Protestáns Szemle. 1889. 6vf. Adniok n veszprémi "ref. egy

házmegye történetéhez. 
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11; régi jó ürognk, mikor úgy 17<-iO kfüül összeirntták az aty1ík
knl iiz_ egyházi dolgokat, hn kérdezik, sok:it tnnulhatttLk volna 
az öreg Rád6czy PéterWI. 

Mivel az autalfai egyház régi anyakönyve 1757. 6veu 
kezd6dik, s az 1769-ben meghnlt Rúd6ezy Péter nevét ugynn
azon kéz jegyezte be, a mely az anyakönyvet kezdette, nem 
fogndhatjuk el annnk ugynnazon kéz által 1724- · évre jegyzett 
tmtalfai lelkészségéuek kezdetét, mert világosan vallotta 17ó9-
ben, hogy ez előtt 30 esztendőkkel, s ezt uem lcl1et esetleg 30 
évig te1jedő nutalfai papságávnl azouosítani. 

Az n.ntalfai lelkészek névsora tehá.t hitelesen mcgállapítvn 
így lesz: 

Az első lelkész ne1•e l 64ü. évbal ismeretlen. 
:J. •Vépi János 1G59 ..... . 

A helység elpusztult, -a csicsói lelkészek szolg{Lltak ide. 
3; Ráclóczy Péte,· 172\:l-1755-ig; ekkor nyugalomba 

vonult; meghalt 'rü4 éves korában 1759. november 1-sőjén. 
4; Körmendy Sámuel. 1755-1756. Később 1783-1788. 

b.-kissző116si lelkész. j 
5. Tolnay Péte�·1767-1764. Előbb 1753.....,.1754. iszkn-

t .. . 1 lké 1 szen gyorgy1 e . !,Z. / . 
· • . 

6. Szászi János 1764-1767. Pados Ferencz esperes V (1-
moson 1764. múrcz 28-ú.n cxmitt.álta. 

7� Gondol Zsigmond 1767-1768. Született 1741.ben 
Z�_(1cskán, Zernpién:' vármegyében. Tnnult Sárospatakon 6 esz
tendeig, innen Miskolczra ment, hol szinte 6 esztendeig, tanult, 
111:�d Debreczenben 4 évi tanulása utúu iskolni pály{Lját cl vé
gezte s 1765-ben Szentgáfra jött akadémikus rektornak; -hol 2
évet töltött, s a papi hivntn.lra Pados Forenez esperes és Na
szúlyi István últal kibocsáttatott, s antalfai lelkész . lett, hol 
csak egy évet töltött, mert a vnllás[ildözés miatt, mint az els6 
részben emlitettem, kénytelen volt innen SzentgiUra, birtokára 
vonulni, melyet Tóth J udith feleségéről kapott .. Még 1168-bo.n 
N�aypirithre vitték lelkésznek. 1.783-1796-ig fels6-örsi, 1796-

1 
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1800-ig inotai lelkész volt s ez évben öregsége mil\tt füi. Dí�
nicl j.wúm úllom:\sá1·ól lemondott, m11ga pedig szentgáli birto
kárn vouult. 

1768-1784-ig 1\ monoszlói lelkészek szolg1ílnt1tval éltek, 
s mikor sznbl\d vnllásgynkorlntukm 1\ legfelsőbb engedélyt meg-

�rték.,..J�lkész_lett.:- ·· -··-----
� · 

8. Galamb. J&zsej 1784-1789 m1t1·czius 12-ig. Született
Gerjeubeu, Tol�avúrmegyébeu 1751-beu. Tanult Duun-Szeut
Györgyön, Sfü·kereszturon, Nngy-K<5rösön és Debrec1.enben. Két 
esztendeig a sclm'eiczi egyetemeken is hallgatott fels6bb tudo
mányokat. 1778-bl\n rendes lelkészszé lett Felsó-N yéken, hol 
édes· apja lelkész volt 'folnl\vármegyében, honnan Autnlfárn 
hozták. 1789-1801-ig l\rácsi, ekkor két évig hely nélküli, 
1803-bau szeutkirályszl\badjai helyettes, 1804. lepsényi, 1805. 
monoszlói, 1807....,.1809. zánkai lelkész: volt, mely évbcu, mint 
az egyházmegyei jegyz6könyv mondja .minden mellette tett 
er6lködésünk ellen is kimaradt, és jóllehet az üresedésben levő 
eklézsiáknak általunk most is mint m1\sko1· {/szintén nj{mltntott, 
de egyik által seÍn fogadtntván el, most ismét ujra. minden vi
gasztalás nélkül nmrndt.v Lehet, hogy az 1807. évtől kezdve 
csoóri lelkész hasonnevü fiánál vonta meg magát, ki utóbb pnp
keszii lelkész lett s tt is halt meg. 

9. Sialay .fi nos 17,89--,1791. El6bb 1762-1770. fels<5-
örsi, 1770-177 . neefespécselyi, 1783-ig monoszlói lelkész 
�L 1 . / 

10. Naszál
�

i dnos 1791-1793. Született Adorjánhiízán 
1760-bnn ; tanul.t zentkirályszubadján, Szentgálon, Kecskemé
ten, majd Debr; zenben 1778-tól kezdve, hol 1786-bnn a poc
ták preceptora majd 1787-1788-ban könyvtárnok és senior 
volt, azután az utrechti egyetemet ·kereste fel, · a hol a papi 
hivatalra felszenteltetett s hazajövén antalfüi lelkész lett. 1793-
ban tótvázsonyi, 1807-től várpalotai lelkész volt, .hol 1825-ben 
halt meg. / 

11. Binde'fc Milrály 1793-1796. Szentkirályszabadján
született. Lelk�z volt 1782-,-1784 Monoszlón, 1784:.._1786
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Ajkán ; 1786-1793 H,enyében, 1796-tól Felsff-Őrsön, hol meg 
is halt 1797 - ápr. 1 t

12. SzéJJ Gergely 1796-1797. Elabb 1791-1796-ig
bföredi, majd. ,1797-1804 litéri lelkész, hol ezen évben 
meghn.lt. 

13. Somody Ptite1· 1797-1817. Született Monoszlón
1761-ben; tanult Sni·ospntakon, 1786-t61 henyei, 1788-tól mo
noszlói, 1792-tölÍ várpn.lotai rektor volt. Lelkészkedett 1793-
1797-ig Nagyvázsonyban; 1817-1822 B.-Henyében, 1822-Wl 
Monoszlón, hol tisztes öregséget érve meghalt 1821-ben. 

14. Alsó-örsi és vámosi Gál .Lajos 1817 -1821. Született
Kilitiben Somogyvármegyében 1iv2-ben, hol attya lelkész volt; 
tanult a pápai föiskolában, s irikolai pályája végzödtével 1814-
ben saját költ.�égén kiment akadémiákra, nevezetesen Göttin
gábn.; tapasztalás kedvéért megfordult Angliában, Helvécziában 
és Francziaországban ; hazajövén 1816-ban lett tótvázsonyi káp
lán, majd 1817 antalfl!i lelkész. 1822 b.-kis-sz{íil(isi, 1826. 
tótvázsonyi, 1833- szentgáli lélkész, hol meg is halt 1863-ban. 

15. D,,day O,l&h János 1821-1828. Született Papkeszin
1793-ban, hol n.ttya lelkész volt, tanulói pályáját a pápai főis
kolában végezt.: s 1817-ben Szentgálm jött rektornak, s itt 4 
évet töltött. Rövid ideig hajmáskéri káplán s 1821-ben antal
fai lelkész volt. 1828-tól Rátúthon, 1830-tól Lítéren, 1842-töl 
N emespécselyen lelkészkedett. 184 7-ben egyházmegyei jegyz6vé, 
majd 1860-ban a veszprémi egyházmegye esperesévé választa
tott. Már ifju korában dolgozott a Tudományos Gyüjtemény 
czimü folyóiratba. "Köznapi Imák egy hétre" czimü szép imád
ságai megjelentek Pap István köznapi imáinak 2-dik kiadásá
ban. Nagy kedve16je volt a méhészet és kertészetnek, irt is 
.Gyümölcsfa. kertészet" czimü könyvet. (Komárom 1854.) För
dlís Lajos szerkesztette Papi Dolgozatok gyászesetekre czimü 
gyüjteményben/Ínegjelent néhány halotti egyházi beszéde. Meg

. halt 1867. s;épt. 10-én Nemespécselyen. 
16. !fábai Tani János 1828-1832. Született Súrke

reszturoiy1773�ban, tanult Szikszón és · Debl'eci.euben ; rektor 

- I r , / :' J . \ .�'..I.·
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volt Bereg-Böszörményben ; 1799-ben Pozsonyban , és Bécsben, 
id6zött, 1800-ban veszprémi káplán. volt rövi<l ideig, s még ez 
évben. hajmáskéri lelkész, lett. 1809-ben változott N emespécselyre 
s ezen állomásáról jött 1827-ben AntoJ fára, s innen, 1833 múrcz. 
11. B.-Henyébe ment, hol meg is halt 1846-ban.

17. Bodo·r János 1833-1836. SzüL Tnkácsiban 1798-bnu,
tanult n. pápai 1f6iskoláb:m. 182G-ban b.-fü1·erli :1.karlémikus rek
tor volt, l81'i-ben megfordult Bécsben, 1831-ben .monoszló! 
ktíplán, 1�32-ben helyettes; 1833-ban nntalfai rendes lelkész 
lett, 1836-ban Adás-Tev.elyre vitték lelkésznek. 

18. · Bmczky 1/ijos 1836-1842 .. S:t.iiletctt Rútúthon, hol
atyja lelkész vol.t. Miután tanulását a pú.piti föiskolában cÜcsé
retes szorgalomn;{ elvégezte, 1836-ban antnlfai helyettes, majd 
1837-ben rend,ira' lelkészszé lett. 1842-ben h:1.jm{1skéri, 1843-· 
1846 cso6ri lelkész volt. 

19:' Sebestyfo/Mózes '1842-'--1861. Született Szentantal
fán 1791-ben ;; tanult a pápai föiskohíban; · 1817-ben Szent
Györgyvölgyére fa1ent akadémikus rektornak. 1820-ban tót
vázsonyi k�pláp, 1821_:be� sólyi l1elyette� lelkész volt, 1822-ben 
rendes lelkes/szé lett Ocson, honnan 182n-ben N ngyvú.zsonyba; 
innen 1836-ban Mngyarbarnagra vúltozótt, s 1842-ben · szülő� 
földje Antalfa választotta · lelkészévé, hol tisztes öreg kort ért s 

'61-ben ·71 · éves kor6.bnn hivataláról lemondott,· s utódja lett,· 
nirit az 1861. évi egyházkerületi· közgyülés jegyz(fkönyvének 
28. pontja tanusitjn, fin . · � ·'· - _ _.; •. , •· ·· · 

ké�:o. -Sebe�tyén Gabor 1861-1865: . 
Most kövesk{dlni

/-21. Lrtposa Dániel 1866-18G7._ Utóbb vörösberényi_ lel-
kcsz; m Íhalt 1886-ben. · · · · · · . 

/: ' Szentmihályi. .József 18G7 -68. El<Sbb 186fJ.t61 nagy-

/;; v.í,z nyi, most 1868-tól monciszlói lelkész. 
23 ... 111,írton Tamás 1868-1870. A pÍLpai főiskola nngy� 

evü · ·aalapitt,iánnk M,í,rton · Istv{Lnnnk unokája; 1870. út.a 
c�oih · lel kész. " , 

24. SPge,:dy Mi/dós 1870..:-1872. Akkor n moli:ii egyhfi.z.

cl 
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választottn lelkészévé, honnan 1875-ben Bnlnton-Füred
el. 1883 6tn a veszprémi egyluí:t.megye közpénztií.rnoka, 
tan(1csbir6.jn s az egyMzkeriileten képvi�elője. 
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25. Szabó Pál 1872 6t11,. Az egyház mai rendezett állo.
potn az (5 nevéhez füz<5dik, melyr61 a jelen rajzban lesz szó.

Az nntnlfni egyház ianitói köúil nz üldözés eWtti időből 
csnk Szilágyi Pál nev.it ismerjük 1766-ból. Kés6bb tnnitók 
voltak: 

2. Jordán Almási lsioán 1784-1788. Ekkor, mint az
egylutzmegyei jegyzőkönr.r mondja, · az emberekkel vnló gya
kori izetlensége miatt · á tanítók sorából kimaradt.

3. Simon Pát 1788-lí93 .. Előbb tótvázsonyi notúrius
volt n jegyzl5könyv szavai szerint; Antalföról B.-Kis-SzölWsro
rendelte az egyházmegye, hol 1811-ig volt rektor. .

4. 'l'okos Sámuel 1793-1797. B.-Henyében 1776-ben,
majd Köves-Kúlláu volt 1-2 évig tanító. Antalfüról Zún•
kí1ra rendelte az -agyhúzmegye s itt volt 1803-ig.

5. Rák Püe,· l 7\:l6-1802. Innen. Nngyvázsonybn került
s ott volt 181'1 -ig. /

G. Szalay <'Jjisej )-802-180[). Ekkor Hajmúskérre válto-
zott s ott volt 1).H3-ig;' . · .

7. Csepely Móies 1806.:._1813. ·,
8. Nctgy András 181 il. ,Született Ekelcn Komál"Ommé

gyében 1778-ban, tanult Debí·eczenben, . s .onnnn-1802-beu Rét
faluba ment tanítónak, 1811. henyei, 1814. tótv{1zsonyi, 18W. 
vilonyni, 1824. mohai �nitú volt. 

9. Marleos József 1814-1820. Született Bl\latonfőkajá•
ron 1764-ben, tannlás:í.t Szentkirálysznbndj6.n kezdette és Deb• 
reczeoben végezte. 1775-ben lett b.-henyei rektorr.\, -s ott szol
g{1lt 8 esztendeig ; 1783-bnn S�éntkirúlysznbacljárn, 1787 .ben 
Vá·mosra hozták s it.t miut1ín dicséretes buzg6s1íggl\l 15 eszten· 

<lcig s1.0lg,dt, rektori hivntnlá.rúl 1802-ben lemondott 6s 9 évig 
Monoszlún lakott csendcségbei-t; 1811-ben nngyvú.zsonyi, 1814-beu 
nutalfni tnnitó volt. 

10. Cseprngi S<ímuel 1820-22. · 81,ületett Als6-ÖrsöQ

I 

.. - ---



1784-ben; tanult n syntaxisig hazájában, folytatta a pápai f6-
iskolában ezután 6 évig, honn11n 1809-ben Kfüöshegyre ment 
tnnit6nak, 4 évi hivataloskodása utú.n Gyönkre vitték n magyar 
és német iskola tnniM.sára, s itt is 4 évet töltött; 1817 -
1820-ig Lápfön volt.·tanit6 és jegyz<í, ekkor betegsége miatt 
l1ivataláról lemondott s szlilffföldjére vonult, honnan Antalfíirn 
került tauitónn.k. 1822-1833. köveskállni, 1833-1836. vörös-
berényi tanitó volt, hol meg is halt. 

11. Já,n.bo,· J6zsej 1822-1825. Született Mezőszent
györgyön, 1767-ben ; tanult S,\rospntakon ; 1789-Wl inotai, 
1792. cso6ri, 1793-97-ig vilonyai, ,1797-Wl 14 évig pnpkeszii, 
1801-1810 iszkaszentgyörgyi,_ 1810-1817 rátúthi, 1817-
1822 mngyarbnruagi, 1826-1929. zánkai; 1829-1833. öcsi 
1836 dörögdi tani Ló volt. ,' I' 

12. Tóth Márton. 1825. J / 

13. Kemény István 182.<t Udvariba változott.. 
.,/ 

14. Szüc.� Abel 1827-1829. Theologus di:l.k korában
1826-benjött Veszprémbe tanitónnk. 1826-ban B.-Udvnribau volt, 
1829-ben Fe!s(5-Örsr(/ment, onnan Alsó-Örsre, majd hivatnMrí>l 
lemondott, s tiszt!;.s/ö�.egkort éi-ve halt meg 1894-bcn. 

15. Na.gyAn�_r-iísf1829-1831. ugynMz, aki már 1813.
ban antalfai tanio/. it. Mohúról Felsff-Orsre s onnau ismét 
Antalfára jött, jnnep. Ocsre, 1839-ben Dörögdre vittt-k. 

-< 16. Ho1·Ú�jl Dániel/1831-1834. Ocsrffl �ozták.
17. Szrrbó Dániel /834-1836. Született Unyon, füzter

gom vármegyében 180�en, tanult Révkomáromban és Pápán, 
1822-ben lett öcsi tngitó, .1824 dörögdi, 1826 barnagi, 1832-
ben zánkai, 1837 Wlin vúszo,lyi tanitó volt. 

18. Varga Sándo,· 18'3G-1838. Született Vörösmarton,
Bnro.nya vármegyében 177,,Í-ben, tanult Kecskeméten és Pú.pú11. 
1796-hn.n Padragra m�nt )fánitónnk, innen 1802 Barnagra, 180[> 
Várpalotára, 1815 Ará<;éra, 1817 Hnjmw,kén-e, 1833 Dörögdre 
vit�k. (/-' ,, 

19. 'I'<lrcsi Mihály 1838;Ij(42. Született\ Kolo�s-Némán
1811-ben, tanult a pápai faiskJ'b�n, 1833-bnn B-fürcdre jiiU
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segédtnnit6no.k, 1834-1838 zánkai, 1842-1846 nngyvó.zsonyi,
1845-1848 csoóri, 1848. -185& b.-kisszőll<'.isi, 1863-1867
zó.nkni tanitó volt.

20. Demkó Já11,;s 1842-18_44. .. 1
21. Nagy József 18-14-1868. Született Csepelen,. Somogy

vó.rmegyébeu 1792-ben, tanult Deb1·eczenben és Pápán. Segéd
tnnitó. volt Veszprémben 181L-,-1813, 1814 nagyvázsonyi
tanító volt, ekkor 3 évig Szent.g{Llon volt segédtanító, mnjd
állomásáról lemondott,- de. 1836-ban folyamodott a contistorium
hoz és ez Magynr-Barnagra re!.ldelte, s onnan l,ozták Antnlfüra 1). 

22. Kemény Lr:zjos 1860-1867. Született Perőcsényben,
Hont vármegyében, előbb Losonczon, nzut{m Pú.pán tanult és
négy éves diák korában 1839 jöa Szentgá.lra kisebb tanítónak,
1843-ban udvari, -1846. b.-henyei tanító volt. Most artícsi tanító.

23. Felnagy Gerő 1867-1859. Innen .Fehérvár-Csurgóra
t vitték, hol 1860-1861 évben tanított, azután 1863-íg zó.nkai,

majd sólyi tanító.
, 24. Ujhelyi József 1869-1871. Innen Várpalotára vitték,

/ · h .. l 't' most- mo a1 Je es tam o.
•1 

/ 2,9,· Péczely Mihály 1871-,-1877. Most papkeszi-í jeles
: ;6,ni�é� a veszpré�i egy�ázmegyei tnnitógyámoldá pénztárnoka.
V f J,6, Soó� LaJOS 1817...,.1891.

/
/21. Bartos Lajos helyettes tanító volt 1892-..:.1893-ban

28. Soós Lajos két évi kustyáuszegi to.nítósá.ga után is
mét .• visszajött Antalfára és szolgál a néki • adatott talentumok

, szerint dicséretes buzgósággal.
., 

VI. 

Jelenrajz és zárszó.

Azon küzdelemteljes mult után, melyet a szentnntalfai
reform. egyház története felmutat, .nem lesz. minden · tanulság
nélkül való a mai rendezet,t és virágzónak mondható viszonyok

1) Az antalfai. egyh� iskolai jegyzökönyve szerint 184.8-1849
�vben Barcza Benö v9}t a tanító. Má� adatunk nincs róla.

/ 

. 
6 

i 
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ell'.fsorolása. Alig van egyház R veszprémi. �gyhá.zmegyében, 
mely annyi viszontagságon keresztül, megedzve mintegy a sza0 

kndatlan küzdelemben, oly rendezett állapotot fel tudna mu
tatni, mint ez, - s nincs egy sem, mely ezen a téren el6tte 
állana. Nem azt akarom evvel· mondani, mintha egyházi hiva
talnokainak a legjobb javadalmazást szolgáltatná, vagy annyi 
birtoka volna, hogy annak jövödelme teljesen biztosítaná kia
adúsait, hanem csak azt, hogy a régiek itt· mind: 'elmultak, és 
mindenek megujultak, mégis van az egyháznak tekintélyes 
magán vagyona, mely lHfentartó.sát szűkösen biztosítsa. S mi
kor ezt j6les6 örömmel jegyzem fel; ell'.Ssorolom az egyház ujabb 
időbeli beruházásait és építkezéseit. 

Azon a fuuduson, a hol most - mintegy kertben - egye
dül a templom áll, volt régen a lelkész és tanítói lakás és az 
iskola, mely utóbbi, mint a jegyzőkönyv mondja .1836- évben 
nemes Szücs István gondnoksága alatt uj iskola épittetik a 
templom udvarba, az utcza felőli részre szalmás teWre, • s ugy 
ezt a századunkban emelt épületet, valamint a templomtól 
északra feküdt lelkész-lakást teljesen lerombolták, és a mai 
kor kívánalmainak minden tekintetben megfelelat ilpitettek és 
vettek, s csudálni lehet, hogy ez a maroknyi nép hogyan tu
dott igy külsőképen megépitkezni ? Pedig mindig voltak nagy 
összegű kiadásai. 1827-ben elhasadt azon régi harangjuk, me
lyen ezen -szavak voltak öntve: .Me fecit Balthazár Herold 
Wiennae 1673.". a melyet val6szinüen Csics6ból hoztak maguk
kal, s e helyett vettek 1827-ben Pesten Eberhard Henriktől 
217 és i;

2 
fontos (108 klgr. 75 dkgr.) harangot 408 forint 54 

krért, melyhez 1856-ban egy nagyobbat öntettek Veszprémben, 
ennek sulylya 358 klgr. és 50 dkgr. s fizettek érte 760 frtot. 
Az 1827 ben szerzett harang ismét elhasadt, s helyette 1879-
ben öntették Veszprémben a. kisebbik, mintegy két méter má-. 
zsa sulyu harangot 260 frt ráfizetéssel. Ezeken kívül idO'rend-: 
ben a következ6 építkezéseket eszközölték. 

1837-ben fasindelyre vették a templom tetejét, az előbbi 
nád helyett nemes Pálfi Pá.l gondnokságában, az épületfát, 
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sindelyt messze földr<íl. Révkomó.romból ingyen szá.llitották az 

egyház tagjai; · s már: 1841-ben nemes Szücs István építtet(:/ 

gondnoksága alatt a templom mennyezetét á falakhoz beWl Íz• 

lésesen épített körívekre· beboltolják, s a templom déli oldalá

hoz, egy avvnl · rész arányos mngasságu tornyot épitenck két,. 

ezer forintot meghaladó kiadással. 

Mindezen építkezéseket saját . erejükből, a vallásos buz

góság nyujtotta áldozatkészség s az egyházi javak jövödelmé

vel való takarékos gnzdúlkodással teljesíthették, s hogy egyhá
zuknak biztos alapot vethessenek, az erélyes és buzgó Somody 
Mihály gondnok kezdeményezése és vezetése alatt Qeültetik az 
egyháznak a faluhoz közel fekv(5 szántóföldjét szőlővel, a mel
lette levő s a lelkész által haszon él vezettet együtt (kit e he
lyett egy mással kárpótoltak) s ebből azután mint bőforrásbó} 
hatalmasan csergedezett az egyház jövödelme. Mondanom is fe
lesleges talán, hogy a sz61(5L házilag kezelték s egyházi köz
munkával művelték meg. Szükség volt ekkor egy pinczére, 
melyet 800 frt költséggel épitettek fel. 

Mihelyt az ujonnan ültetett sz6W a régebbi 24-30 hek
tolitert term(5 mellett elkezdte nyujtani az áldást : az egyház 
egy uj, a kor igényeinek megfelelő lelkész lakás építéséhez kez
dett. Hogy erre a czélra alkalmas fundusa legyen a régebbi 
helyett, a templom udvart elhagyta, !l attól mintegy 100 méter
nyi távolságra egy üres telket vett meg az uj lelkész-lakás he
lyéül 600 forintért 1868-ban, s azzal megkezdte az. anyagok 
összehordását. Pedig a templomtető fasindelye, a falak, tor
nyok vakolata is megavult már, azért a hármas nagy munkára 

megválasztják építtető gondnokul Somody Mártont, kit szorgal
mns buzgóságában az {tldozatra kész egyhliitagok egyetért(S mun

kiíval gyámolitottak, 1861:}, 1870. évben mintegy négy ezer fo, 
rint költséggel elkészült a nagy mff; a templom cserépsindelyre 
vétetett, s kivül alaposan megmeszeltetett, a lelkész l11kús szinte 

cserépsindelyre, zárt folyosóra, három szobával elkészült. 1871-
ben a régi lelkészlakást szétszórták, s a lelkész az ujba köl
tözött. 

1 
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De evvel még nem volt bevégezve a nagy munka, • az 
áldozatkészség. 1874-ben· a lelkészlnk Msziklús udvarán egy 
szivattyus kutat készítettek 260 frt : kind:íssal,- 1880-ban. kifi
zette az' egyház n pápai föiskola · konnányz.4.si jogainak· meg
óvására, a · nehéz idélkben 1854-ben megajánlott évi járuléká
nak tőkéjét 210 forinttnl, s már 1881-beu 3300 forintért egy 
cserépsindelyes, tágas · ud varu épületet · vett iskolai helyiségül 
s tanítói lakásul.· S hogy mindent bevégezzen, .1885-ben az (tj 
lelkészlak folyásában egy a czélnak teljesen megfelelél gazdasági 
épületet készittetett 400 frt. költséggel. Ennek épitésekor a temp
lom el6tt állt, s nehány évig harangozó lakás és olvasó köri 
helyiségül használt régi tanit6i lakást é, iskolát lebontották s 
helyét díszfákkal ültették be, s az· utcza felél! szélesen elke-
ritették. . ; 

Végezetre, · mikor roá.r · a szükséges· építkezéseket el végez
ték, 1887-ben a templomot s tornyot· kivül belül alapjából 
nagyrészben czementtel megujították, a tet6t cserepeztették, 
keresztelél medenczét, diszes urasztali terítéket szereztek köz
adakozásból. Ekkor elmondhatták, az utolsó gombig, Uram, 
minden készen �an. 

Ezen nagymérvű· építkezésekhez az egyház csak egy izben 
kért segélyt, s kapott 200 frtot az uj lelkészlakás felépítésekor. 

Az országos philloxera vész a szentantalfai egyhiizat is 
megfosztotta Mven term6 széllőitől, s mikor épitkezéseit befe
jezte, alig tudott valamit félre tenni a régi j6 id6kbal a nehéz 
napokra. De van az· egyMznak 1400 forint Wkepénze, s mint
egy ·;)0 ro. mázsa rozs és ugyanannyi (�rpa taknrékmagtári ga
bonája, melynek jövödelme az egyháziak :fizetése pótlására for
dittatik. Most áll még az egyl1áz, de oly formán csak, mint a 
vá1·ba beszorult hadsereg, mely egy darab id6re el van ugyan 
látva élelemmel, de kérdés, hosszu ideig tart-e még a körül zú.-. 
tolás? lesz-e, s mikor kirnenekülés? 

Az olyan egyházat,· mint a szentantalfai, melyben az 
elöljár6ság buzgósága, okos összetartása .a · nép józanságával 
párosul, nem féltjük a nehéz napokban sem. Az az egyház, 
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mely nnnyit épített, melynek minden egyes ·tagját vallásos lé
lek lelkesiti, ezután is összetartússal, j6 egyetértéssel munkúlja 
vilúgszeriuti el6haladúsá.t, s a félbe maradt szép fejlődést egy
kor ismét uj erővel folytnthatjn. 

Az egylufa presbytériuma a következő. Lelkész: Sznbó 
Púl, tanitó Soós Lnjos, gondnok Rúdóczy Károly (ki egyszersmind 
presbyter is) pre�byterek : Szil vúsi István, Sebestyén K á.roly, 
Somody Lnjos, Cseh Károly, Rú.d6czy Píil, Cseh Ferencz, 
Somody Károly. 

Éljen s viruljon a szentantalfni reform. egyház az idők 
végéig! 
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