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ELŐSZÓ. 

A belsősomogyi református egyházmegye életének, 
történetének legközelebbi félszázadához két oly magasan 
kiemelkedő, jelentőségét, jövőre való kihatását tekintve 
valósággal korszakalkotónak mondható esemény emléke 
füződik, mely örökre felejthetetlen marad az itt élő refor
mátus hívek előtt s fénye, világa ott fog ragyogni a késő 
nemzedék, a fiak és unokák lelkében is. 

Az egyik, időrendben első ilyen esemény volt néhai 
b. e. Antal Gábor püspök úrnak a mult század végén,
az 1898. évben egyházmegyénkben történt látogatása;
a másik egyházkerületünk ez idő szerinti, köztiszteletben
és szeretetben álló tudós püspökének, dr. Antal Géza úr
nak az 1926. és 1927. években végzett főpásztori egyház
látogató körutja.

Hogy mily rendkívül áldásos hatásai, következményei 
vannak az ilyen főpásztori látogatásoknak a hívek vallás
erkölcsi életére, a hit erősítésére, a református öntudat 
emelésére, az egyházhoz való ragaszkodás és az áldozat
készség fokozására: azt úgy hiszem, nem szükség bőveb
ben fejtegetnem. 

Beszédesebben szólnak arról minden emberi szónál 
azok a szemek, melyek egy-egy ilyen generális vizitáció 
alkalmával melegebben gyulnak ki, élénkebben ragyog
nak, mert látásokat látnak az elhangzott főpásztori beszédek 
nyomán; meglátják sokat szenvedett református Sionunk 
küzdelmes multját, kötelességteljesítésre s áldozatkész-
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ségre serkentő jelenét s a jövőt, melynek alakulása Isten 
segedelme mellett tőlünk függ elsősorban ; beszédesebben 
szólnak minden emberi szónál azok a szivek, melyekben 
hit, remény, szeretet fakad a beszédek hatása alatt s a 
lelkek, melyek egy egész életre való tanulságot, okulást 
merítenek ilyen alkalmakkor s amelyekben egész életen 
át ott rezeg az akkori élmények, benyomások emléke és 
hatása.

Tekintve ezeknek a főpásztori beszédeknek, intel
meknek rendkívüli jelentőségét és fontosságát, egészen 
indokoltnak, természetesnek találhatjuk az óhajt s a nyo
mába lépő' elhatározást, mely ezen beszédeknek meg
örökítésére irányul, hogy így azok egyfelől a jelen nem
zedék számára hiterősítő, tettekre serkentő, eszméltető 
olvasmányul s lelki táplálékul szolgáljanak, másfelől az 
utókor, a későbbi generáció is tanulmányozhassa majdan 
azokat, mint egyházmegyénk s általában református egy
házunk történetének beszédes dokumentumait.

Ennek a közóhajnak eredménye volt az 1899. évben 
megjelent — ma már kevés példányban meglévő — 
Emlékkönyv — b. e. Antal Gábor püspök úrnak az 
1898. évben tartott egyházlátogatásáról, Nagy Lajos lábodi 
lelkésznek, az egyházmegye akkori főjegyzőjének, később 
nagyérdemű esperesének szerkesztésében. Ez az emlék-’ 
könyv annak idején — felölelve magába nemcsak az 
egyházlátogatáson elhangzott beszédeket s magának az 
egész püspöklátogatásnak szemléletes leírását, hanem az 
egyes egyházak történetét is — valósággal eseményszámba 
ment s dicséretes példaadás volt a tekintetben, hogy az 
egyes egyházmegyék s egyházak története a feledékeny- 
ség homályától megmentessék s a régi porlepte Írások és 
okmányok alapján az utókor számára megörökíttessék.

Ugyanezen óhaj, közkivánalom és elhatározás ered
ménye az az Emlékkönyv is, amelyet itt vesz az olvasó
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s mely főtiszteletii dr. Antal Géza úrnak, a dunántúli 
református egyházkerület jelenlegi püspökének az 1926/27. 
években végzett egyházlátogatásának megörökítése Szabó 
Bálint egyházmegyei főjegyző úr szerkesztésében és össze
állításában, aki az egyes egyházak, valamint az egyház
megye története összeállításánál önálló kutatásokat is vé
gezve, dicséretes buzgósággal, rendkívüli szorgalommal, 
eredményesen oldotta meg feladatát s akit ezért a leg
nagyobb elismerés és köszönet illet meg.

Adja a kegyelem Istene, hogy ez az Emlékkönyv 
érhesse el kívánt célját!

Az élő szó megragadó, lelkeket rabul ejtő erejével 
annak idején elhangzott beszédek most nyomtatásban 
olvasva, állandósítsák és rögzítsék meg a nyomukban 
keletkezett hatást s fakasszanak református egyházunk 
sorvadó életfáján hitélet virágait, a virágokból nemes, ér
tékes gyümölcsöket: az áldozatkész egyházszeretet és soha 
ki nem alvó buzgóság tettekben megnyilatkozó életét!

Egyházaink küzdelmes történetének tanulmányozása 
közben pedig gerjedjen lángra híveink lelkében az ősöktől 
öröklött szent örökségnek: református Sionunknak sze
relme s a hithű, sokszor mártiromságot szenvedett elődök 
nemes példája szóljon szivünkhöz, lelkűnkhöz hathatósan, 
hogy hitvány földi előnyökért meg ne tagadjuk, el ne 
áruljuk egyházunkat, de érette készek legyünk mindent, 
ha kell: vért és életet is áldozni s Istennek és az ő 
szent fiának szerelmétől el ne szakasszon bennünket soha
semmi, sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem 
következendők, sem élet, sem halál!

Egyedül Istené a dicsőség, ki munkánkban meg
segített !

Erdőcsokonya, 1928 augusztus 17.

Halka Sándor
esperes.
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Előkészületek.

III/1926. szám.

1. Esperes! körlevél.

Nagy tiszteletű Lelkész Ür!
Tekintetes Tanító Űr!
Igen tisztelt Presbitérium!
Örömmel hozom b. tudomásukra, amit egyébként kerüle

tünk hivatalos lapja s legutóbbi körlevelem is röviden jelzett, 
hogy főtiszteletü s méltóságos Püspök úr múlt évi egyházmegyei 
közgyűlésünk alkalmával tett szives Ígéretéhez képest a folyó évi 
április 11 -töl május 3-ig terjedő időben meg fogja látogatni 
egyházmegyénk gyülekezeteit. A látogatását bejelentő s a leg
közelebbi vasárnapon szószékről egész terjedelmében felolva
sandó püspöki körlevelet, valamint a látogatásról felveendő, a 
presbitérium által előzetesen letárgyalandó s elkészítendő jegy
zőkönyv űrlapját egyenesen a püspöki hivatal küldi meg az egyes 
gyülekezeteknek. Kérem mindezekben főtiszteletü Püspök úr uta
sításai értelmében eljárni.

Ami magát az egyházlátogatás mikéntjét illeti, arra nézve 
szemelőtt tartva az előző püspöki látogatás alkalmával tett s cél
szerűnek bizonyult intézkedéseket, a következőket van szerencsém 
részben tájékozásul, részben pedig utasítás gyanánt közölni:

1. Mivel egyházmegyénk nagy kiterjedése, illetve a rendel
kezésére álló idő miatt Püspök úr nem örvendeztetheti meg min
den egyes gyülekezetünket személyes megjelenésével: azért az 
egyházakat csoportosítani kellett olyképpen, hogy a központul 
kijelölt egyházba a hozzá közelebb eső 2—3—4 egyház behiva
tott. Az egyházak csoportosítását s az útirány megállapítását az 
egyházmegyei elnökség a kerületi képviselőkből s a jegyzői kar-
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ból álló bizottság közreműködésével eszközölte, — melyen a 
közben felmerült s feltétlenül figyelembe veendő okok folytán 
némi változtatást kellett tenni. A látogatás kezdő időpontja 
Püspök űr óhajának figyelembevételével állapíttatott meg.

2. A mellékelten megküldött »Utrend« szerint 
hó ... napján

egy-
fog a Püspök úrházba folyó évi 

hivatalos kíséretével megérkezni. 
3. Ezen i központi egyházba fent megjelölt időre

...................egyháza (ka) t is behívom. A behívott egyházakból a
lelkész és tanító urakon kívül úgy a presbitérium, mint az iskola
szék tagjai teljes számban tartoznak megjelenni, magukkal hoz
ván az összes számadó könyveket, presbiteriumi jegyzőkönyvet, 
körleveles naplót, iktató- és postakönyvet.

4. Püspök úr a körút alkalmával, egyik központból a má
sikba utazván, egyes, az útrendben feltüntetett községeken át 
fog vonulni. E helyeken rövid időre — csupán csak a bemutatá
sok (s esetleg az egyházi épületek megtekintése) tartamára — 
meg fog állapodni. Hosszabb időzés e helyeken, a központi egy
házba kellő időben való beérkezhetés végett nem lehetséges.

5. Az »Utrend«-ből minden egyház megtudhatja, hogy 
Püspök úr honnét, mikor indul. Ebből, a falvak egymástól való 
távolságát ismervén, minden egyház majdnem pontosan kiszá
míthatja, hogy mikor fog az illető községen átvonulni, illetve a 
központi egyházba megérkezni.

6. Kérem gondoskodni (főként a központi s átvonulási he
lyeken) a középületek rendbehozataláról, az utcák felsepréséről 
(esetleg feldíszítéséről).

7. A nemzeti lobogó a toronyban vagy a lelkészlakon ki
tűzendő.

S. A harangok Püspök úr érkezése, úgyszintén elutazása 
alkalmával, valamint az átvonulási helyeken is meghuzandók.

9. Ha a község, mint ilyen, részt akar venni az ünnepélyes 
fogadtatásban s esetleg bandériumot is szervez: a község határ
szélén fogadja Püspök urat, a községi biró, vagy egyik elöljáró 
üdvözlő beszédével.

10. Az egyházi fogadtatás a lelkészi udvaron megy végbe, 
hol a lelkész papi díszben, a tanító, a teljes számú presbitérium, 
az iskolás gyermekek, valamint a fogadtatásra megjelent közön
ség jelenlétében röviden üdvözli Püspök urat.

11. Megérkezés, illetve fogadtatás után kezdetét veszi az
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istentisztelet, melyen Püspök úr beszédet intéz a gyülekezethez. 
A gyülekezeti énekkar szereplése az istentisztelet keretébe be
vonható.

12. Istentisztelet után Püspök úr a nála esetleg tisztelegni 
óhajtó különböző testületek üdvözlését fogadja a lelkészlakon.

13. Tisztelgések után Püspök úr az iskolában — hová egy 
leterített hosszú asztal helyezendő megfelelő székekkel vagy pa
dokkal — együttes presbiteri ülést tart, a püspöklátogatási kérdő
pontok, illetve az azokra adott feleletek alapján. Ez alkalommal 
fogja megadni Püspök úr a szükséges utasításokat s tanácsokat, 
valamint meghallgatja az esetleges kérelmeket. Talán felesleges 
is hangsúlyoznom s egyben kérnem, hogy — mint általában az 
egész egyházlátogatás — úgy különösen a presbiteri gyűlések 
méltóságteljes lefolyása s úgy Püspök úr magas személyiségé
hez, mint egyházaink tisztes hírnevéhez méltó menete az összes 
szereplők s jelenlevők részéről biztosíttassák.

14. Amelyik gyülekezetben Püspök úr egész napot tölt, ott 
az iskolát is meg fogja látogatni. Az iskolás gyermekek tehát e 
helyeken délutánra felrendelendők. Felhívom a presbitériumokat 
s iskolaszékeket, hogy ez alkalommal teljes számban jelenjenek 
meg. A külön iskolai naplók, valamint a könyvtárak s felszerelé
sek beinutatandók.

15. Tekintettel arra, hogy a hivatalos küldöttség Püspök 
uron kívül mintegy öt tagból fog állani, három fogatra (hintó) 
lesz szükség, köztük egy fedeles tetővel ellátott fogatra (hintó), 
mely Püspök urat fogja vinni. Kérem az egyházakat, hogy a foga
tokról kellő időben gondoskodjanak s március 2S-ig jelentsék be 
nálam, hogy hóimét lesznek azok beszerezve, illetve ki adja azokat.

16. Úgy hiszem kísérni fogja Püspök urat az illető járás fő- 
szogabirája is, akivel együtt az állandó kiséret hat tagból fog 
állani. Kérem a lelkész urakat, hogy úgy a Püspök úr és állandó 
kísérete, mint a tiszteletére a szomszéd egyházakból átjövök ré
szére megfelelő, alkalmas éjjeli szállásról gondoskodni szívesked
jenek. A kocsis elhelyezéséről, a szolgaszemélyzet s állatok ellá
tásáról is gondoskodni kell.

17. Az utipodgyászoknak (melyek a fogatokon nem helyez
hetők el) a következő központi egyházba leendő szállítása végett 
a központi egyház gondnoka egy podgyászszállító kocsi kirende
lése felől intézkedjék.

IS. Méltóztassanak a püspöklátogatás költségeinek fedezé-
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séről már most előre gondoskodni. A központba berendelt egy
házak a látogatás költségeinek reájuk eső hányadát viselik.

Ezeken kívül még két körülményt óhajtok szives figyel
mükbe ajánlani:

19. A püspöklátogatás következtében az espercsi egyház- 
látogatás ez évben nem fog megtartatni. A szokásos egyházláto
gatási kérdőívek sem bocsáttatnak ki, csupán a statisztikai adatok 
töltendők ki a püspöklátogatás idejére. Mivel a régi statisztikai 
ivek már betellcttek, újakat fogok minden egyházhoz küldeni.

20. Tekintettel arra, hogy több mint három hétig távol le
szek egyházamtól: arra kérem az igen tisztelt lelkész és tanító 
urakat, valamint gyülekezeteink tagjait, hogy ez idő alatt se sze
mélyesen, se levélben ne forduljanak az esperesi hivatalhoz. Ha 
mégis valami feltétlenül elintézendő ügy adná elő magát, kérem 
megkeresésüket az egyes központi egyházakba, címemre küldeni 
s a halasztást nem tűrő ügyeket ekképp az utazás folyamán fogom 
elintézni. Az Utrend megmutatja, hogy melyik egyházban mikor 
tartózkodom.

Isten áldását kérve úgy Önökre, mint a gondjaikra bízott 
gyülekezetekre, azok minden egyes tagjára, kiváló tisztelettel 
vagyok

Erdőcsokonyán, 1926. évi március hó 1-én

kész szolgájuk:

Halka Sándor
esperes.
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2. Főpásztori körlevél.

Dunántúli református püspöki hivatal.554/1926. szám.

Nagy tiszteletű Lelkész Ur!
Melyen tisztelt Presbitérium!
Szeretett Testvéreim az Urban!
»Kivánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közöl

hessek veletek a ti megerősítéstekre, azaz, hogy együtt felbuz
duljunk tinálatok egymás hite által, a tietek, meg az enyém 
által« (Róm. I. 11—12.). Az apostol eme szavaival köszöntelek 
benneteket, Szeretett Atyámfiái, hogy egyúttal tudomástokra hoz
zam, hogy ha az Ur irgalmasságának tetszik és élek, a folyó 
1926-ik évben a husvét és áldozó csütörtök közti időszakban 
meglátogatom a nagytiszteletü belsősomogyi egyházmegyébe tar
tozó református szent gyülekezeteket.

Ezzel a látogatással személyesen kivánok meggyőződni 
arról, hogy a gyülekezetekben mindenek ékesen és szép renddel 
történnek-e és hogy a gyülekezetek hívei, mint szintén a vezeté
sükre hivatott lelki tanítók és presbitériumok teljesítik-e azokat 
a kötelességeket, melyeket a Szentirásban letett örök elvek alap
ján református anyaszentegyházunk törvényei rájuk nézve meg
állapítanak s hogy közös egyetértéssel, igaz hitbéli buzgósággal 
és kitartó igyekezettel építik-e ama templomot, amelynek szöglet
köve a Krisztus, s növekednek-e abban, aki fő: az Ur Jézus 
Krisztusban?

Egyházi törvényeink által elrendelt látogatásom megkönnyí
tése s az eredmények biztosítása céljából ezen levelemhez mellé
kelve megküldöm a gyülekezeteknek az egyházlátogatás alkal
mával felveendő jegyzőkönyv mintáját két példányban, hogy 
így az egyházak vezetői előzetesen tájékozódva legyenek azok 
felől a kérdések felől, amelyekre nézve a vizsgálat alkalmából 
személyesen óhajtok tájékozódni s amelyekre már most kérem a 
feleleteket a presbitériumoktól, időt engedvén nékik arra, hogy 
a jegyzőkönyvben foglalt pontokat és kérdéseket előzetes ta-

l
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nácskozás tárgyává tehessek s a valósággal mindenben egyező 
feleleteiket az illető rovatokba beírhassák. A Nagytiszteletü 
Lelkész Urakat kérem, hogy az így elkészített jegyzőkönyvek 
egyik példányát minél előbb, mindenesetre folyó hó 31-ig küld
jék be hozzám, hogy én azokat még útra indulásom előtt áttanul
mányozhassam s a gyülekezet állapota felől e jegyzőkönyvek 
alapján előzetes tájékozódást nyerhessek. A másik példányt a 
presbitérium tartsa magánál, hogy amikor az Isten engem oda 
vezérel, a jegyzőkönyvekben a felvett tények valóságáról meg
győződhessem s a jegyzőkönyvnek az egyház levéltára számára 
rendelt ott lévő másodpéldányát aláírhassam.

Látogatásom célja a magam és a gyülekezet hitének neve
lése, hogy épülést vehessek a. gyülekezet hitéből s Istentől adott 
gyarló tehetségemmel én is hozzájárulhassak a gyülekezet hité
nek építéséhez. Épen ezért nem kívánok semmi ünnepeltetést, 
fényes fogadtatást, hanem egyszerű szivbéli belső örömet jövete
lemen a gyülekezet tagjai részéről, mint amilyen szivbéli, belső 
örömmel én jövök hozzájuk.

Fokozná örömömet, hogy ha a gyülekezetekben az egyházi 
hitéletet elevennek és szilárdnak, az erkölcsöket tisztáknak talál
nám, ha az iskolákban a gondos tanítás és nevelés jeleit látnám, 
az egyház kormányzásában rendet, a vagyonkezelésben hűséget 
és pontosságot állapíthatnék meg. Reményiem, hogy gyülekeze
teink túlnyomó részében ez lesz látogatásom alkalmából szer- 
zendő tapasztalatom. Kérem az Igen tisztelt Presbitériumokat, 
hogy e reményem megvalósítására a látogatásomig terjedő rövid 
idő alatt is tegyenek meg minden lehetőt.

Ha egyes gyülekezetekben olyan ügyek merülnének fel, 
amelyekre a jegyzőkönyv pontjai nem terjeszkednek ki, a láto
gatás alkalmával ezekről is tárgyalni fogunk s nagy örömömre 
szolgálna, ha Isten segítségével az esetleg felmerülő nehézsége
ket elháríthatom, ha azoknak, kik súlyos helyzetben vannak, 
megnyugvást és vigasztalást vihetek, a bajokkal küzködőknek 
atyai tanáccsal szolgálhatok, a csiiggedőkbe és bátortalanokba 
bizalmat és bátorságot önthetek.

Fájna ugyan szivemnek, de nem haboznék egy pillanatra 
sem feddő szóval illetni, ha olyanok akadnának, azokat, akik 
hitető tanokat hirdetnek az evangélium igaz tanításán kívül, amit 
eddig tanultunk, amihez apáink üldöztetésük idején is tántorítha- 
tatlanul ragaszkodtak. Az ilyeneket igyekezni fogok felvilágosí-

l'
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tani, meggyőzni és hitető beszédüket, amelyekből családi, egyházi 
és magyar nemzeti életünkre csak veszély és romlás származhatik, 
Isten igaz igéje erejével a maguk hiábavalóságában felmutatni.

Hogy látogatásom az egyes gyülekezetekben mely napon 
és órában fog megtartatni, erről az egyes gyülekezetek elöljáró
ságát az esperesi hivatal fogja külön értesíteni.

Addig is, mig az isteni gondviselés kegyelméből az én sze
retett híveimet szemtől-szembe láthatom és üdvözölhetem, az 
egész szent gyülekezetre, annak nagyjaira és kicsinyeire Isten 
szent áldását kérve vagyok

Komáromban, 1926 március 1-én

a Nagytiszteletü Lelkész Úrnak 
a Mélyen tisztelt Presbitériumnak

szerető testvérük az Urban:

Dr. Antal Géza
püspök.

A mellékelt a) LItrend Püspök úr Öméltóságának megbete
gedése következtében csak a nagybajomi egyház meglátogatásáig 
valósulhatott meg. A főpásztori látogatás a következő évben foly
tatódott tovább az ugyancsak mellékelt b) Utrcnd szerint.



3a. A b.-somogyi egyházmegye területén 1926. évi április 11-től május 
3-ig végzendő püspöki egyházlátogatás utrendje.

Hó és Keresztül vonulásHeti napok Központ Berendelt egyházak Indulás a következő helyrenap

Április Vasárnap Nagykanizsa Galambok, Keszthely

Nagymarton 
Szenta, Udvarhely

11 Vonattal délután Csurgóra
jj D. u. 3 órakor Alsókba
|j Este 7 ó. vissza Csurgóra, szállás
i; Csurgóról 13-án reggel 8 ó. Inkére

,
Hétfő d. e. 

„ d. u.
Csurgó
Alsók12

Kedd Inke13 Nemesdéd 14-én reggel 8 órakor Böhönvére

Szerda Böhönye14 Alsósegesd, Nemeskisfalud 15-én 8 Nagybajomba

Csütörtök Nagybajom15 I 16-án 8 Kisbajomba
Nagykorpád, Szabás

______ Beleg, Kutas
Balhás Ötvöskónyi,

____Lábod,_HosszufaÍu___
Görgeteg, Rsrentkirály Svisonta, 
Rinyaujluk, Komlosd, Rinyaujnép

D. u. 5 órakor Kutason szállásra, 
onnét 17-én reggel 8 ó. S.-szobra 
D. u. 4 órakor Nagyatádra, onnét 
18-án reggel 7 ó. E.-csokonyára

Péntek16 Kisbajom

Beleg, Ötvöskónyi 
Lábod, Hosszufalu 
Görgeteg, Visonta

SomogyszobSzombat17

Vasárnap Erdöcsokonya18 19-én reggel 8 órakor Kálmáncsára

KálmáncsaHétfő19 Homokszenfgyörgy, Istvándi 20-án 8 ,, DaránybaI
Kastélyosdombó, Drávagár- 

dony, Zádor, SzörényDarrínyIstvándi20 21-énKedd 8 Nagydobszára

'Kisdobsza, MerenyeNagydobsza 22-én 821 Szerda Bürüsre
Magyarujíalu,

Gyöngyösmellék j 23-án „ 8
I D. u. 3 órakor Szigetvárra
! onnét 24-én reggel S ó. Patára

BürüsGyöngyösmellék Hóból ba22 Csütörtök I
Pettend, Nemeske, KistamásiHóból23 Péntek

Basal, Molvány,
Tótszentgyörgy 

Somogyviszló, Csertő 
V.-bec, Magyarlad

25-én reggel S órakor S.-HatvanbaPata24 Szombat

26-án 8 KadarkutraSomogyhatvanVasárnap25
Hedrehely

Alsóvisnye, Hencse 27-én 8 „ CsökölybeKadarkútHétfő Magyarlad, Hencse26

Jákó, Gige, Rinyakovácsi 28-án S KisasszondraCsökölyRinyakovácsi27 Kedd I
Kiskorpád, Kaposszent-

benedek, Szomajom 
Szenna, Zselickisfalud, 
Sz.-szeiitinárton, Páccá

i 29-én „ 8 KaposmérőbeKisasszondGige28 Szerda
Kiskorpád
Szomajom 30-án 8 Hetesre29 KaposméröCsütörtök

Május 1-én reggel 8 órakor
Soniogvaszalóba__________MezöcsokonyaHetes30 Péntek

Május 2-án reggel 8 órakor SomogvjádraMagyaratád, ŐreiSomogyaszalóSzombat1
3-án reggeli vonattal KaposvárraEdde, MagyaregresSomogyjád2 Vasárnap Magyaregres

Kaposvár3 Hétfő

Erdőcsokonyán, 1926. évi március hó 1. Halka Sándor
esperes.



3b. A b.-somogyi egyházmegye területén 1927. évi május 15-től május 
31-ig végzendő püspöki egyházlátogatás utrendje.

Hó és
nap Heti napok Keresztül vonulás Központ Berendelt egyházak Indulás a következő helyre

Május Bolhás, Ütvüskónyi, Láboü,
R.-Hossziiíhlu

Beleg, Kutas, Kisbajom,
_________ Szabás
Görgeteg, Rszentkirály, Svisonta, 
Rinyaujlak, Komlósd, Rinyaujnép

Vasárnap Somogyszob15

16 Hétfő Nagykorpád 17-én reggel 7 ó. Erdőcsokonyára
Lábod, Hosszufalu,
Görgeteg, Visonta17 Kedd Erdöcsokonya 8 órakor Kálmáncsára18-án

18 Szerda Kálmáncsa Homokszentgyörgy, Istvándi
Kastélyosdombó, Dráva- 
gárdony, Zádor, Szörény

Kisdobsza, Merenye
Magyarujfalu,

_____ Gyöngyösmellék

19-én 8 Darányba

Csütörtök19 Istvándi Darány 20-án 8 Nagydobszára

Péntek20 Nagydobsza 21-én 8 Bürüsre
i

21 GyöngyösmellékSzombat Bürüs 22-én 8 Hobolba
D. u. 3 órakor Szigetvárra 
onnét 23-án reggel 8 órakor Patára22 Vasárnap Pettend, Nemeske, Kistamási

Basal, Molvány, 
Tótszentgyörgy 

Somogyviszló, Csertő, 
V.-béc, Magyarlad 

Hedrehely, 
Alsóvisnye, Hencse

Hóból

Hétfő23 Pata 24-én reggel 8 órakor S.-Hatvanba

24 Somogyhatvan 25-énKedd 8 Kadarkutra

26-án Csökölybe825 Magyarlad, Hencse KadarkútSzerda

27-énJákó, Gige, Rinyakovácsi 8 KisasszondraRinyakovácsi Csököly26 Csütörtök
Kiskorpád, Kaposszent- 

bcnedek, Szomajom 828-án KaposméröbeGige KisasszondPéntek27
Szenna, Zselickisíalud,
Sz.-sztmárton, Páccá

Kiskorpád,
Szomajom 29-én 8 HetesreKaposmérőSzombat28

8 S.-aszalóba30-ánM.-egres, MezöcsokonyaHetesVasárnap29 Ji

31-én Kaposvárra8Magyaratád, ŐreiSornogyaszalóM.-EgresHétfő30

KaposvárKedd31

Erdőcsokonyán, 1927. évi április hó 10. Halka Sándor
esperes.
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HALKA SÁNDOR Dercsikai HUSZÁR ALADÁR
erdöcsokcnyai lelkész, 

a bclsösomogyi reí. egyházmegye esperese.
felsőházi tag,

a belsősomogyi reí. egyházmegye gondnoka.

NÉMETH KÁROLYSZABÓ BÁLINT
keszthelyi lelkész,

a belsősomogyi rcf. egyházmegye c. aljegyzője.
hctcsi lelkész,

a belsősomogyi reí. egyházmegye e. főjegyzője.



Egyházak meglátogatása.

1. Nagykanizsa, Galambok, Keszthely.

Dr. Antal Géza püspök úr április 10-én d. u. 1 óra 20 perc
kor érkezett gyorsvonattal Nagykanizsára dr. Huszár Aladár 
egyházmegyei gondnok, Halka Sándor esperes, Szabó Bálint 
hetesi lelkész, egyházmegyei főjegyző és B. Major János őrei 
lelkész kíséretében. A nagykanizsai presbitérium kiküldöttei, 
névszerint dr. Eőri Szabó Jenő törvényszéki elnök, dr. Sípos 
Zsigmond rendőrtanácsos, dr. Tholway Zsigmond postafelügyelő, 
postafőnök és Szintay Jenő ináv. segédtiszt Fonyódig Püspök 
úr elé utaztak és ott üdvözölték az egyházkerület főpásztorát. 
A nagykanizsai pályaudvaron nagyszámú előkelő közönség jelent 
meg Püspök úr fogadására, kiknek sorában a járás nevében 
Gyömörey István főszolgabíró, a város nevében dr. Sabján Gyula 
polgármester, a ref. egyház részéről dr. Vas Zoltán gondnok, 
az ág. hitv. ev. egyház nevében Horváth Olivér ev. lelkész 
üdvözölték dr. Antal Géza püspök urat.

Hosszú és díszes kocsisor vitte ezután Püspök urat és kísé
retét a közönség élénk ovációi közben a diadalkapuval és lobo
gókkal feldíszített útvonalon át a ref. imaház elé, hol Püspök úr 
Kádár Lajos ref. lelkész és Petrik Dezsőné, a ref. nőegyesület 
elnökének üdvözletét fogadta, majd az egybesereglett hívők élén 
az imaházba vonulva imát mondott és áldását adta a gyülekezetre.

A nagykanizsai és keszthelyi presbitérium jelenlétében a 
két egyház megvizsgálása még szombaton délután megtörtént, 
míg a szintén behívott galamboki egyház megvizsgálása vasárnap 
reggelre maradt.

A küldöttségek a lelkészlakban keresték fel és üdvözölték 
Püspök urat a következő sorrendben: A városi képviselőtestület 
dr. Sabján Gyula polgármester, az evangélikus egyház Horváth 
Olivér lelkész, az ev. nőegylet dr. Krátky lstvánné, az izr. hit-
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község dr. Winkler Ernő főrabbi, a nagykanizsai tisztviselők 
Fischer József törvényszéki tanácselnök, a József kir. herceg 
szanatórium-egyesület fiókja Kövesdi Boér Gusztávné alelnöknő, 
a keszthelyi ref. egyház presbitériuma Csontos Béla lelkész veze
tésével.

Délután Püspök úr látogatásokat tett, majd este 6 órakor 
megjelent a városháza dísztermében, ahol a ref. egyházközség 
kultur-estélyt rendezett a következő sorrenddel: 1. Magyar 
Hiszekegy. Énekelte a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda. 2. Kez- 
tyiis Lajosné Balogh Margit: saját vallásos verseiből szavalt. 
3. A legnagyobb magyarról, Széchenyi István grófról előadást 
tartott dr. Antal Géza püspök.. 4. Haydn vonósnégyes. Op. 3. 
(G-dur.) Hoffrichter Emma, Labor Mariska,- Freyslinger Gusztáv 
és dr. Stréin Sándor. 5. Berzsenyi Dániel: Fohászkodás. Szavalta 
Dezső László debreceni theológus. 6. Révfy Géza: Bús magyarok 
imádsága. Énekelte a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda. — 
A nagyszámú előkelő közönség perceken át lelkesen tapsolta 
Püspök úr előadását, melyben Széchenyit állította példaképül a 
nemzeti egyetértés és a hazafiúi kötelességteijcsítés ajánlásával.

Este 8 órakor a Polgári Egylet helyiségében 150 terítékes 
bankett volt Püspök úr tiszteletére, melyen pohárköszöntőket 
mondtak dr. Antal Géza püspök (Horthy Miklós kormányzóra), 
Kádár Lajos ref. lelkész, dr. Hajdú Gyula ügyvéd, Parti Lajos 
polgári iskolai tanár, dr. Huszár Aladár egyházmegyei gondnok, 
Keztyüs Lajos gazdasági akadémiai tanár, Halka Sándor esperes, 
Petrik Dezső az evangélikus egyház nevében és dr. Brócl Tivadar 
izraelita hitközségi elnök.

Vasárnap, 11-én délelőtt istentisztelet volt az ág. hitv. ev. 
templomban, ahol Kádár Lajos ref. lelkész imádkozott, Halka 
Sándor esperes prédikált, dr. Antal Géza püspök Bárczay Ferenc 
földbirtokost, a nagykanizsai református egyház újonnan válasz
tott főgondnokát iktatta be hivatalába lelkes beszéd kíséretében, 
majd az új főgondnokot Kádár Lajos ref. lelkész, Horváth Olivér 
ev. lelkész, dr. Sabján Gyula polgármester üdvözölték, aki meg
indult hangon tett ígéretet családi tradícióinak hű követésére az 
egyház szolgálatában.



Elő kövek.
Dr. Aulai Gáza püspök cgyházlátogató körútja alkalmából 1926 április 11-én 
a nagykanizsai evangélikus templomban tartott református istentiszteteten

elmondotta:

Halka Sándor esperes.

Alnpige: Péter I. lev. 2. r. 5. v. Ti magatok 
is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent pap
sággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Ez ünnepélyes alkalommal visszaszáll lelkem a múlt 
időkbe, visszarepül a kegyelet s a képzelet szárnyán a 
boldog, szent hajdankorba. Látok egy férfiút, aki egyszer 
ott jár a szent földön, máskor Görögország, majd a római 
birodalom különböző tájain, s egymás után keresi fel az 
egyes városokat, falvakat, hogy ott hirdesse a Megváltó 
evangéliumát, Istennek örök igéjét azoknak a gyülekeze
teknek, amelyek ott munkálkodtak. Megy, mert hajtja, 
vezérli, ösztönzi Istennek Lelke. Meg}' még akkor is, mi
kor testében ott van az emésztő betegség; meg}', mert 
ellenállhatatlan erő űzi, hogy azokat a gyülekezeteket, 
amelyek az ő gondjaira bízattak, meglátogassa, hogy a 
gyülekezetek tagjainak, híveinek lelkét erősítse, báto
rítsa, a küzdelmek idején tanácsokkal, intelmekkel el
lássa. Nem törődik magával, életével, egészségével, sőt 
azt mondja: én nékem az én életem sem drága, csakhogy 
elvégezzem örömmel az én futásomat, amelyet vettem az 
én Uramtól, a Jézus Krisztustól. Ez a férfiú, keresztyén 
gyülekezet, a nagy apostol, Pál, az apostolok között a 
legnagyobb.

2
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Ott látjuk egyszer Efézusban, hogy az ottani gyüle
kezet híveit megerősítse s ha találna köztük lágymeleg
séget, hitetlenséget, azoknak elhagyására serkentse őket.

Majd Filadelfiában, a kicsiny, de Jézusához hű szivíi 
gyülekezetben jelenik meg; elmegy Korinthusba, a fény 
és pompa, de egyszersmind a bűn és romlottscig váro
sába, hogy beledörögje, beleharsogja rettentő szózatát az 
emberek szivébe, hogy feleszméltesse a bűnnek mámorá
ból és oda vezesse őket Jézushoz. Látjuk őt Tesszaloni- 
kában, Kolosszéban, a galatáknál és ott látjuk a pálya 
végezetén a romlottságnak, a bűnnek, a fertőnek városá
ban, Rómában, amikor még mint láncra vert fogoly is 
hirdeti Jézus evangéliumát. Látjuk azután őt is, mint édes 
Mesterét, keresztfára feszítve meghalni bátran és dicsőn 
az eszméért, az igazságért, Aáegváltójához való szerelméért.

Elmondhatta nemesen megfutott életének végén: Ama 
nemes harcot megharcoltam, pályámat elvégeztem, a hitet 
megtartottam, végezetre eltétetett nékem az örökéletnek 
koronája, melyet megád amaz igaz bíró az ő kegyelméből 
mindazoknak, valakik őbenne igazán hisznek.

Ünneplő keresztyén gyülekezet! A kétezer esztendő 
távolából visszaszáll a lelkem a jelenbe, visszaszáll a 
mostani időkbe, amikor szintén egy férfiút látunk, aki 
megy a gondjaira bízott gyülekezetekbe, hogy azokat 
köszöntse a szeretetnek igéjével, hogy azokat a gyüle
kezeteket a mostani vészes, küzdelmes időkben báto
rítsa, vigasztalja és serkentse, lm azt mondja tinéktek is 
a tanítványok körében megjelent Mesternek szavaival: 
Békesség néktek! S mondhat-e szebbet, nagyobbat, drá
gábbat a főpásztor, amidőn azt kéri számotokra Istentől, 
ami lelketeknek, sziveteknek legdrágább kincse? Békes
ség legyen hát miveliink és kegyelem Istentől, a mi 
Atyánktól.

j

t

Ü. K. Gy.! Ez a világ nem olyan, mintamilyennek
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a Jézus követőinek, a tanítványok seregének lennie kell; 
ez a világ elfordult a szent eszménytől, a Jézus szerel
métől és követésétől s mint ahogy az őrjöngő Sámson 
Gázában magára dönté a tornyot és életével fizetett 
tettéért; úgy a mai emberiség is, a maga bűneivel, a 
maga könnyelműségével őrült Sámson módjára magára 
döntötte a világot, vakságában mindenről megfeledkezve 
halomra döntött mindent, ami szép, ami igaz, ami nemes 
volt a földön. Az anyagiasság kultusza, a testnek gyönyör- 
hajhászása, a világi örömöknek élvezése, ez volt a fő, 
ez a cél, amely az emberiség lelke előtt lebegett.

Nem hangzott fülébe a Mester szava: Mit használ 
valakinek, ha mind az egész világot megnyeri is, de kárt 
szenved lelkében? És mi lett az eredmény? Nem nyerte 
meg a' világot az ember, de elvesztett mindent; el
vesztette legszentebb, legdrágább javait és azután el
vesztette lelkét is. Most itt áll az emberiség a múltnak 
romjain s nem tudja, hova menjen, merre lépjen; nem 
tudja, mitévő legyen. Ahelyett, hogy összefogva, közös 
erővel, egy akarattal a romok eltakarításához fogna: 
gyűlölettel, mindent megemésztő haraggal, irigységgel 
tör egymásra, hogy tetézze bajait, növelje a veszedel
met, és ahelyett, hogy a kivezető utat megtalálná, ott 
bolyong az örökös circulus vitiosusban, és nem talál 
oda, ahova kellene. Pedig ünneplő gyülekezet, az új élet
nek nem lehet más előfeltétele, mint hogy a romok felett 
béküljön ki az ember egymással és önmagával; nem 
lehet a bajnak és nyomoruságnak más orvosszere, mint 
amellyel Jézus köszönté feltámadása után tanítványait, 
mint amellyel a főpásztor jött közétek s amelyet általam 
intéz e szent helyről hozzátok: Békesség tinéktek!

Istennek népe, keresztyén gyülekezet! Hulljon szi
vünkbe drága mag gyanánt az Istennek igéje, fogamzzék 
meg ott és teremje a maga kívánatos gyümölcseit, hogy

2*
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Istennek e helyen telepedett gyülekezete is első legyen 
azok között, akik a romok felett megkezdik egy szebb 
és boldogabb jövendőnek építési munkáját. Ez az építési 
munka szép, de nem könnyű. Hogy mimódon lehetséges, 
megmondja nekünk Péter apostol, a felolvasott szent igé
ben. „Ti is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent 
papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által." Legyén tehát 
közöttünk mindenki egy-egy élő köve a Krisztus egyhá
zának, hiszen ez a szó: egyház, házat, hajlékot jelent, 
egy oly hajlékot, melynek fundamentoma nem más, mint 
Jézus, akin, mint alapkövön épülnek fel sorban egymás 
után a tanítványok, a hívők ezrei és milliói s szép rend
ben egybeszerkesztetvén, együtt alkotják azt a házat, 
melynek kebelén mi üdvöt, békességet, boldogságot ta
lálunk.

Legyetek tehát, Atyámfiái, kövek ebben a házban! 
De ne olyan lelketlen, élettelen kövek, amilyet a kőmíves, 
az építő mester belefarag és beleilleszt a hajléknak, a 
templomnak falába! Élő kövek legyünk mindnyájan az 
egyházban, nem közönyös, nem lágymeleg, nem hitetlen 
tagok, hiszen akkor nekünk is szól az intés, melyet az 
Úr üzent János által a laodiceabeli gyülekezethez, hogy: 
nem vagy sem hideg, sem hév; vajha hideg volnál, vagy 
hév-, így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, 
kivetlek téged az én számból. Legyünk élő kövek mind
nyájan s azután ez a sok élő lelki kő együtt munkál
kodjék, hasson, alkosson egyetértésben és békességben. 
Mert a sikernek előfeltétele a munka, és pedig a közös 
jó szellemben végzett munka. Minden intézménynek, min
den közösségnek: családnak, társadalomnak, hazának és 
egyháznak felvirágzása, üdvössége azon múlik, azon alap
szik, hogy az alkotó tagok hogyan munkálkodnak; egyet- • 
értésnek a szelleme él-e köztük, s ott van-e a lelkűkben
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a közös, szent eszmény? Minden választófaiat ledöntve 
egyesüljenek a szivek ebben a közös nagy célban: virág
zóvá tenni a családot, a társadalmat, a hazát és az egy
házi életet! Erre a munkára kérlek benneteket a Jézus 
nevében. Forrjon össze mindnyájunk lelke és legyünk 
elsők a szent és nagy munkában itt e helyen, hogy meg
mutassuk másoknak is a kivezető utat azokból a bajokból, 
amelyek napjainkban oly nehézzé teszik az életet ránk 
nézve s ne lebegjen szemeink előtt soha más eszmény, 
mint édes Megváltónk országának építése. Legyen minden 
napunk erre való szent törekvés. Hogy ez az ország, a 
Jézus országa, minél előbb eljöjjön, szálljon fel szivünk
ből mindennap az imádság: jöjjön el, édes Atyánk, hoz
zánk a te országod.

Istennek népe, keresztyén gyülekezet! Ezt a világot 
nem tudja más megváltani, mint az a golgotái hős, aki 
elvérzett ott a kereszten és példát adott nekünk arra, 
hogy mikép kell áldozatot hozni az eszméért, az igaz
ságért; de példát mutatott arra is, hogy a nemesen vég
zett, a híven folytatott küzdelem elveszi végtére a meg
érdemelt jutalmat, a maga égi koronáját. Kiizdjünk, har
coljunk tehát híven a Krisztus országáért, amely nem 
más, mint a szeretet országa. Ezért a szent célért küszö
böljünk ki magunkból mindent, ami elválaszt minket egy
mástól. Hiszen oly sok a munka, a tennivaló e világon, 
annyi a nyomor, a bűn, a fájdalom, a szenvedés, mely 
felkiált a földről az égbe! Ha az emberek annak az ener
giának, amelyet a gyűlöletre, a haragra, a bosszuállásra 
fordítanak, csak egy parányi részét fordítanák a szere
tetnek, a békességnek munkálására, megváltoznék a világ 
képe, szebbé, boldogabbá lenne az élet és hamarabb 
eljönne hozzánk az Istennek országa, hamarabb eljönne 
a békességnek, a szeretetnek, az igazságnak uralma! 
Ennek a gyülekezetnek és mindazoknak, akik most itt
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együtt vannak, ne legyen más vágya, óhajtása, mint meg
találni azt az utat, amely oda vezet a megváltó Jézus 
lábaihoz. Munkálkodjék ennek a gyülekezetnek minden 
tagja ezen. Aki elöljáró, járjon elől jó példával a szép
nek, nemesnek, igaznak kultuszával; aki ennek a gyüle
kezetnek csak egyszerű köztagja, ne érezze magát kicsiny
nek, sőt inkább nagynak, mert ő is lelke hitével, mun
kájával, áldozatkészségével hozzájárul ennek az egyháznak 
építéséhez, mely neki üdvöt, boldogságot biztosít.

A gyülekezetnek azon tagjai, akik lényük nemessége, 
szivük érzékenysége, egész valójuk finomsága, gyöngéd
sége folytán hivatva vannak a szeretet munkáinak gya
korlására : a gyülekezet nőtagjai, ápolják továbbra is 
az irgalomnak, a szeretetnek munkáját, menjenek el és 
ahol sebeket látnak, öntsék bele az irgalom olaját, kö
tözzék be azokat Gileád balzsamával; ahol látnak egy 
hulló könnyet, szárítsák fel, ahol látnak egy árva kis 
gyermeket, fogják meg a kezét és mondják neki: 
Atyád van az égben, és ahol hallják a bűnnek, a nyo
mornak kiáltását, menjenek oda és emeljék fel szavukat 
a Jézus nevében, és dolgozzanak azon, hogy itt ebben a 
gyülekezetben is minél kevesebb bűn, minél kevesebb 
nyomorúság legyen, hogy fejlődjék ennek a gyülekezetnek 
az élete, menjen, haladjon előre a tisztaságnak, a jó 
erkölcsnek, a hitéletnek az útján, felfelé, a jó Isten közel
ségéhez, hogy onnét majd e gyülekezetnek minden egyes 
híven munkálkodó tagja meghallja a mindent vizsgáló, 
mindent halló és mindenütt jelenvaló örök bírónak szavát: 
Jól vagyon, jó és hű szolgáim és szolgáló leányaim vagytok!

Istenfélő keresztyén hívek! Az apostol szavait még 
egyszer hozzátok intézem: Ti mint élő kövek épüljetek 
fel mindnyájan lelki házzá, szent papsággá; ez a kedves 
áldozat Isten előtt. így lesz ez a gyülekezet naggyá, így 
lesz, ha anyagiakban szegény is, lelkiekben gazdaggá,
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mert oly kincsei lesznek, melyekkel fel nem ér a világnak • 
minden drágasága, mert azokat a tolvajok el nem lopják, 
a moly és a rozsda meg nem emészti, de örökre meg
maradnak a szív elveszíthetetlen drága kincsei, ékszerei
gyanánt.

Isten, kegyelem Istene, hallgasd meg az én szómat 
és tedd gyümölcsözővé, tedd hatékonnyá az igét, melyet 

.most e gyülekezet tagjaihoz intéztél általam. Lelked ha
talmas ereje szálljon reánk mint pünkösti tűz és szentelje 
meg minden egyes hívedet, és ez a Lélek tegyen mind
nyájunkat alkalmassá szent dolgaidnak munkálására, anya- 
szentegyházadnak terjesztésére, hogy miáltalunk is, a mi 
hitünk, szeretetünk, hithüségünk és buzgóságunk által is 
naprúl-napra növekedjék, erősödjék és virágozzék a Te 
szent országod! Ámen.



Beiktató beszéd.
Bárczy Ferenc, a nagykanizsai református egyház főgondnokának beiktatása 
alkalmából Nagykanizsán, 1926. évi április hó 11-én az ág. Iiitv. ev. templomban

elmondotta:

Dr. Antal Géza püspök.

Igen tisztelt Főgondnok Úr! Szeretett Testvérem az Urban !
Elhangzott e gyülekezet előtt a te Isten színe előtt 

ünnepélyesen letett esküd, mellyel elkötelezted magad 
legjobb tudásod, akaratod, lelkiismereted szerint munkál
kodni ennek a református gyülekezetnek ügyeiben. Nem 
kételkedem, hogy ismered egyházi törvényeinknek ide 
vonatkozó rendelkezéseit és mindenben ezekhez a rendel
kezésekhez fogod, magadat tartani.

Ám, szeretett testvérem az Úrban, esek az egyházi 
törvények, ennek a Krisztus vére. által megalapított anya- 
szentegyháznak évszázadok folyamán kialakult törvényei 
is csak akkor lehelik igazán a Krisztus szellemét, ha azok 
végrehajtói át vannak itatva attól a szellemtől, mely ennek 
az anyaszentegyháznak a megalapításában közremunkált.

Pál apostol a thessalonikabeliekhez írt I. levél utolsó 
részének 14-ik és következő verseiben leírja azokat a 
kötelességeket, melyeket a gyülekezet elöljárói a gyüle
kezet tagjaival szemben teljesíteni tartoznak. Azt mondja: 
„Kérünk, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok 
a félelmes szivűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türel
mesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki 
senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor 
jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 
Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Mindenben
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hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus 
által tihozzátok. Mindent megpróbáljatok, ami jó,'azt meg
tartsátok; mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!"

Azt mondhatnám, szeretett testvérem, hogy míg az 
egyházi törvények paragrafusokba foglalt rendelkezései 
megszabják, hogy te hivatalos eljárásodban minő eszkö
zökhöz fordulj, addig ez, amit most az apostol leveléből 
felolvastam, lehelli magából a keresztyén vallásnak azt a 
szellemét, amelynek irányítása mellett minden dolgodban 
eljárnod kell. Ezekből a felolvasott igékből látod te is, 
és ez a szent gyülekezet, hogy a keresztyén vallás nem 
holmi tantételek összesége; a keresztyén vallás élet; az 
életben akar megbizonyosodni, és igazi keresztyén az az 
ember, aki azt az életet éli, amelyet Pál apostol e rövid 
szavakban oly mesterien rajzol.

Igenis, neked kötelességed az erőtlenekre gondot 
fordítani, hogy azok megerősödjenek, kötelességed a gyen
géket gyámolítani, hogy erőhöz kapjanak, kötelességed 
gondoskodni, hogy a gyülekezetben meghasonlás ne le
gyen, senki rosszért rosszal ne fizessen, kötelességed 
odahatni, hogy a gyülekezet tagjai igazi krisztusi érzülettől 
áthatva viseltessenek egymás iránt és a gyülekezeten kívül 
álló felebarátaik iránt.

Szeretett testvérem az Úrban, ezelőtt mintegy fél 
évszázaddal egy német tudós boncolva a keresztyén egy
háznak két évezreden át kialakult dogmáit, felveti a kér
dést, vájjon ha ezeket összehasonlítjuk a természettudo
mány mai álláspontjával és megállapításaival, akkor ke
resztyéneknek nevezhetjük-e még magunkat? Én ezzel 
szemben hivatkozva azokra az igékre, amelyeket felolvas
tam, felvethetem azt a kérdést, vájjon keresztyének va
gyunk-e már? Vájjon a kétezer esztendő alatt, amely a 
keresztyén egyház megalapítása óta eltelt, az egyház 
névleges tagjai teljesítették-e magának az Üdvözítőnek
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azt a parancsát, amelytől függővé tette, hogy az Ő tanít
ványainak ismerjék el őket: „Arról ismerik meg az em
berek mindnyájan, hogy az én követőim vagytok, ha 
egymást szeretitek?" A sok visszavonás, gyiilölség, há
borúság, a vérontás tüztengere nem azt tanítja-e, hogy 
még nem vagyunk keresztyének?

Igen, testvérem, akit most ennek a gyülekezetnek 
a bizalma arra hívott el, hogy az elöljáróknak is vezetője 
légy, hogy ennek a gyülekezetnek a gondját magadra 
vállald, és ügyei intézésében lelkiismereted szavára hall
gatva mindent megtégy, amivel ezt a krisztusi szellemben 
előbbre viheted: neked is kötelességed ebben az irány
ban haladni, amelyet Pál apostol megjelöl, a keresztyén- 
séget életté tenni az egyes gyülekezeti tagokban, mert 
csak akkor alakulhat ki az igazi Krisztus országa, mely
nek eljöveteléért naponként imádkozunk.

Vannak ennek a gyülekezetnek természetszerűleg 
anyagi érdekei és gondjai. Te ezeknek az érdekeknek 
és gondoknak az istápolására is elhivattál. Végül is mind
nyájan a föld porából teremtettünk, magunk is testből 
és lélekből állunk, a testnek is meg vannak a maga 
szükségei, és épúgy az egyes alakulatoknak meg vannak 
a maguk földi szükségletei, amelyeknek kielégítésére töre
kednünk kell. De nem szabad soha felednünk, hogy- 
mindaz, amivel testünk szükségeit kielégítjük, amivel egy 
egyház anyagi érdekeit munkáljuk, kell, hogy egy maga
sabb elvnek, a léleknek a szolgálatában álljon, s csak 
egy szempont által vezettessék. Mert amint az ember, 
eltérőleg minden állattól, fejét fel tudja emelni az ég felé, 
úgy a léleknek is csak egy hazája van, amely odafönn 
az örökkévalóságban nyílik meg, és amely felé nekünk 
törekednünk kell. Mikor a nagy költő, akinek nevét abban 
az egyházkerületben, amelyből ide átjöttél, oly tisztelet 
és ragaszkodás övezte, Tompa Mihály, élete utolsó perceit

\
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közelegni érezte, az ablakába kúszó folyondárról vesz 
példát és azt mondja: „Mit keresnél, mért mulatnál óh 
én lelkem e romoknál? Felfelé, csak felfelé!"

Nekünk is, keresztyén gyülekezet, egy kötelességünk 
van. Földi vándorlásunk évei rövidre vannak kimérve, 
ezeket a földi éveket ki kell használnunk arra, hogy ami
kor eljön az a pillanat, melyben a múló földi világból 
átsuhan lelkünk az örökkévalóságba, úgy érezhessük, hogy 
ez a földi élet a Krisztus szellemében, a Krisztus parancsa 
szerint lefolyt élet volt, és érezzük Annak a közelgését, 
aki még a keresztfán is, a mellette megtérő, imádkozó 
latornak ezt mondta: Ma velem leszesz a paradicsomban.

Nagy és nemes feladat, szeretett szoigatársam az 
Úrban, amely tereád vár, és kívánom, hogy azt szived 
egész odaadásával, lelked egész buzgóságával teljesítsd. 
És hogy erre képes is légy, jertek mindnyájan, emeljük 
fel szivünket a Mindenhatóhoz és kérjünk áldást a nagy- 
kanizsai gyülekezet beiktatott főgondnokára.

Mindenható Isten, édes Atyánk a Jézus Krisztus által! 
Te rendelted azt, hogy anyaszentegyházad földi szerve
zetbe; alakuljon és legyenek tagjai és vezetői. Oh Urunk, 
tudjuk, hogy ennek is meg vannak a maga tökéletlenségei, 
hogy igazi anyaszentegyház a te Krisztusodnak láthatatlan 
anyaszentegyháza, amelyben a mi Megváltónk uralkodik 
minden bűntől és földi korláttól mentesen. De épen azért 
könyörgiink Tehozzád, Mindenható Isten, add reánk áldá
sodat, áraszd ki kegyelmedet erre a szent gyülekezetre, 
és erre a férfiúra, akit ez a szent gyülekezet a maga 
főgondnokává megválasztott, hogy legyen az ő munkás
sága ennek a gyülekezetnek érdekében való és a Te áldó 
kegyelmeddel teljes, és legyen minden lépése, bejövetele 
és kimenése áldott a Te nevedben, és szolgáljon minden 
munkája a Te nagy, örök, szent neved dicséretére, az 
Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen.



Egyházak története. f
Nagykanizsa.

Lelkész: Kádár Lajos sz. 1S70. Nagykanizsán szolgál 190-1
óta.

Tanító nincs. Az iskolák államiak. Vallást tanít a lelkész.
Fögondnok: Barczai Bárczay Ferenc soniogyszcntmiklósi 

nagybirtokos. Gondnok: Dr. Vass Zoltán. Presbiterek: Dezső 
Aladár, dr. Eőry Szabó Jenő, Farkas Pál, Jókuthy Béla, Kajdy 
Gyula, Nagy Lajos, Németh János, Simon János, Szeglialmy Bá
lint, Szendrei Károly, Szintay Jenő, Vitéz Szőcs Ferenc, dr. 
Tholway Zsigmond, dr. Sípos Zsigmond, Ütő László. Ügyész: 
Dr. Hajdú Gyula. Jegyző: Lázár Kornél.

Az egyház lSS7-ben alakult meg Alatolcsy István missziói 
lelkész vezetése mellett, kit már a következő esztendőben Jávory 
Nándor követett. Az ő idejében mozdult meg éléukebben a gyü
lekezet, hogy imaházat, lelkészlakást létesíthessen. A hívek szép
számú adományai között különösen a Karczag-tesvérck tűnnek kj 
áldozatkészségükkel, de szép összegekkel járulnak a gyűjtéshez 
az izraelita polgártársak Is.

A Jávory Nándor idejében megkezdett akció az ő eltávozása 
után Seregély Dezső lelkészsége alatt sikerrel járt, 1893-ban 
imaterem és lelkészlakás céljára vettek egy házat 6700 forintért, 
mely átalakíttatva Pap Gábor püspök közreműködésével felszen
teltetett még ugyanabban az évben. Az 1910-ben eszközölt or
szágos gyűjtésből a lelkészlakást átalakították és űj imatermet 
építettek hozzá. 1912-ben pedig a cs. és kir. kincstártól templom
telket vásároltak a rajta levő épülettel együtt 10.780 koronáért, 
ez épület bérjövedelmét azóta a templom-alap javára fordítván. 
Az időközben befolyt adományok és az 1914-ben kapott 19.000 
korona közalapi tőkekamatsegély birtokában az egyház már közel 
állott a templomépítés lehetőségéhez, mikor a háború az egész 
alapot, mely aztán lombardkölcsönné alakítva 282.000 koronát
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tett ki, elvitte hadikülcsönbcn. A folyton égetőbb templomhiány 
miatt 1926-ban újabb országos gyűjtést tett szükségessé s ez a 
gyűjtés jelenleg is folyamatban van.

A templomi kegyszerek és térítők magánosok adományai
ból készültek. Az 1893-ban vett harmonium helyett 1915-ben köz
adakozásból új harmoniumot szereztek.

A nagy rom. katli. tengerben küzdő és különféle nemzetisé
gek. közé ékelt, amellett messze vidékek szórványait gondozó 
egyházra igen fontos hivatás vár, amelyet csak saját híveinek to
vábbi buzgósága és a felettes hatóságok hathatós támogatása 
birtokában lesz képes betölteni.

Lelkészek: Matolcsy István 1S87—1888, Jávory Nándor 
18SS—1891, Sarkady Titusz 1891 — 1892, Seregély Dezső 1892— 
1899, 1900—1901, Murányi János 1901—1903, Kádár Lajos 
1904-től a mai napig.

Keszthely.
Lelkész: Csontos Béla. Keszthelyen szolgált 1926—27-ben.
Tdníló nincs. Az iskolák községiek. Vallást tanít a lelkész.
Gondnok: Kesztyűs Lajos. Presbiterek: Béky Tamás, Balázs 

Lajos, Náray Andor, Székely Gyula, Szabó Lajos, Papp Mihály, 
Török Kálmán, Gáspár János.

A megelőzőleg Nagykanizsa gondozása alatt álló népesebb 
szórvány 1919-ben alakult fiókegyházzá. A forradalmak idején 
Kesztyűs Lajos gazdasági akadémiai tanár és neje Balogh Margit 
írónő összeszedik s házukba gyűjtik a híveket s vasárnaponként 
istentiszteletet tartanak, lelkesítenek, buzdítanak, egyházi életet 
teremtenek. Püspök úr Öméltósága 1925-ben hévízi nyaralása 
alatt kezébe veszi az egyház ügyét, anyásíttatja a gyülekezetei, 
melyhez még ez évben Tapolca és Sümeg fiókegyházak szerződé
sileg csatlakoznak. A megalakult anyaegyház 1926 február 1-én 
iktatja be első lelkészét, Csontos Bélát. A hívek meghatóan pél
dás áldozatkészséggel tartják fenn gyülekezetüket s gyűjtenek 
templom- és parókhiaépítés céljára.
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Galambok.
Lelkész: Fekete János sz. 1S86. Galambokon szolgál 1916

óta.
Tanító: Győrffy Lajos sz. 1895. Galambokon szolgál

1914 óta.
Gondnokok: Horgas József és Farkas István. Presbiterek:

Tóth István, Kápolna József, Borbás József, Horváth Ferenc, 
Kápolna Jónás, Hegyi József, Farkas György, Horváth Imre.

A legrégibb községek közé tartozik, melynek dézsmáját I. 
István király 1019-ben a zalavári apátságnak adományozta.

Egyháza szintén nagyon régi s a XVII. században egyik 
legjelentékenyebb református városunk s püspöki székhely gya
nánt szereplő Kiskomárom közelében lévén, sorsa annak sorsával 
jobbára azonos. Kiskomárom mint végvár szerepelt ez időben s 
mint ilyen, háborítatlan vallásszabadságot élvezett. E korban 
Galambok nevével is igen gyakran találkozunk, mig a törökök ki
verése után megkezdődött elkeseredett üldözések alatt a kis- 
komáromi templom elvételével s az ottani gyülekezet elpusztítá
sával egyidejűleg Galambokra is nehéz idők várnak s csak hívei
nek rendkívüli kitartásán és hithűségen múlik, hogy amikor körü
lötte igen sok nagy és virágzó gyülekezetünk (Karos, Magyarád, 
Sávoly, Gelse stb.) megsemmisült, Galambok a hallatlan elnyo
matás és zaklatás hosszas terhei alatt is megmaradt s Zala vár
megyének e részén egyetlen gyülekezetünk gyanánt ma is fenn
áll a nagy róm. kath. tengerben. Eredetileg a Sárközyek nagy
bajomi levéltárában őrzött, utóbb állítólag a nagypiriti egyház 
birtokában levő régi protokollum szerint a török világban a kará
csony éjszakai istentisztelet alkalmával a törökök a galamboki 
református hívek között oly nagy öldöklést vittek végbe, hogy az 
ott levők többnyire halva maradtak a falak között s az ekkor át
lőtt harangjuk az lS07-iki átöntetésig meg volt.

Galambok, mint anyaegyház, már 1618-ban fennállott. Az 
1628-iki körmendi zsinaton jelen van Tőlősi György galamboki 
lelkész. Az 1633-iki kövcskuti zsinat jegyzőkönyve szerint egyház
kerületi presbiter Fider Mihály galamboki lelkész. Az 1634-iki 
kiskomáromi zsinatra azonban a galamboki lelkész, Herczegsző- 
lősi János, »a hajdúk által vitetett bc«. Az 1654-iki pápai zsinat 
jegyzőkönyve a jelenlevők között Maráczi Balázst, mint kisko-
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máromi és galamboki lelkészt nevezi meg, de a következő évben 
ismét Pápán tartott zsinaton — amikor épp úgy, mint az előző 
évben a törököktől való félelem miatt a kiskomáromi egyház
megyéből csak néhány kiküldött jelent meg — már Lévai Márton 
vesz részt, mint galamboki lelkész, mig Maráczi Balázs mint kis
komáromi lelkész jelenik meg. Ugyanez a Lévai Márton galarn- 
boki prédikátor az ló57-iki pápai zsinaton alesperes gyanánt sze
repel.. 1070-ben még van Galambokon predikátorház és faorato- 
rium s a komáromvárosiakkal együtt papot tartanak, minthogy 
1002-ben az ide való parochiális házat »a Karoli plébános elfog
lalta^ de a török kiveretése után Galambok a budai vörös bará
tok, majd a nagyszombati szeminárium birtokába kerülvén, nem 
engedték meg nekik, hogy imádkozni összegyűljenek, vagy ha 
valamelyik gazda írást olvasott, azt mindjárt kiverték a faluból, 
sőt ha csak egy ebadtát mondott is, különben meg nem engedtek 
neki, ha csak pápistává nem lett. Ha házasodtak, máshova esketni 
nem eresztették, a pápista papok is meg nem esküdtették, inig 
pápistává nem lettek, mely miatt némelyek elbujdostak együtt, 
némelyek esztendeig is jegyben voltak, melyekre még most is 
vannak élők, kik emlékezuek«.

A sokat üldözött egyházra csak a türelmi rendelet hozott 
kedvezőbb napokat. 1791-ben lelkészt, preceptort hoztak s 1793- 
ban templomukat felszentelték. 1844-ben a tagosztály alkalmával 
lelkész részére fél, tanító részére negyed telket kaptak, melyeket 
1873-ban eladtak 9600 forintért s kamatjából fizették tisztviselői
ket. Mostani templomukat 1861-ben kezdték építeni s 1864-ben 
szentelték fel. Többször újították, az 1900-as években szép nagy 
orgonával látták el, 1925-ben pedig az elrekvirált harangok he
lyett két új harangot készíttettek a Seltenhofer-cégnél.

A lelkészlak 1871-ben, tanítólakás és iskola 1882-ben épült. 
Az építkezések és renoválások alkalmával a Karczag-uraságok 
nagy segélyekkel gyámolították az egyházat.

Lelkészek: Tőtősi György 1628, Frider Mihály 1633, 
1634-ben Nagy Lajos emlékkönyve szerint Sáliéi András, Thury 
Etele egyházkerületi története szerint Herczegszölősi János volt 
lelkész. Maráczi Balázs 1654 (egyúttal kiskomáromi lelkész is), 
Lévai Márton alesperes 1655—1660, Tatai János 1660—1664, 
Paksi Ábrahám, Kanizsai N. A szabadvallásgyakorlat után: Boda 
János 1791-, Szénási István 1795-, Rádoczi Nagy Ferenc 1798-, 
Simon Pál 1S09-, Veres Izrael 1811-, Berhidai Ferenc ISI 6-,
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Kovács János 1S22-, Bökő Benjámin 1S28-, Szigethi Péter 182S-, 
Halász Imre 1S32-, Varga Mihály 1S37-, Varga János annak fia 
1840-, Erőss Dániel 1841-, Sarlós György 1S43-, Vikár János 
1S54-, Máté Lajos 1S56-, Szilágyi Gábor 1S59-, Falusi János 
1S6Ó-, Bokor Benő 18ÓS-, Halász Imre 187S—1904-, Horváth 
Gábor 190S—1916-, Fekete János 191 Ci-tól a mai napig.

Tanítók: Győri József 31 /L>, Benkő János 2, Kecskeméti 
János 2/r, Babólcsai József 2-já, Ujlieli Pál 2, Dobai József 3/.j, 
Kovács Péter 3, Csöbör Mózes 1, Dienes János 2, Dobai József 1, 
Terebesi József 1, Takács József 1, Bakos István 2, Farkasdi 
Péter 2, Kozári János 3, Vóti Ferenc 3, Csákvári János 3, Vecsei 
János 3, Kápolna István, Böjté János szökevény, Szomju István, 
Hampó János, Beke József, Győrfi Sámuel, Király Pál, Somodi 
Sándor, Mozgai Benjámin, Kajdi Sándor, Nagy Károly, Erdélyi 
József, Nagy Károly, Kuti István, Sándor István, Pecsét János, 
Babos Farkas, Hörömpöly Gyula 1872—1903, Miskei Sándor 
segédtanító 1904, Pap László rendes tanító 1904 —1909, Pap K. 
Emil 1910—1914, Győrffy Lajos 1914-től a mai napig.

3



2. Csurgó, Alsók—Csurgósarkad, Somogy- 
udvarhely, Szenta, Csurgónagymarton.

Vasárnap délután a Gyékényes felé induló gyorsvonattal 
hagyta el Püspök úr Nagykanizsát a közigazgatási és katonai 
hatóságok, valamint nagyszámú közönség meleg bucsuvétele köz
ben, hogy útjának második állomására: Csurgóra utazzék. Gyé
kényesen várta és üdvözölte Püspök urat Haám Lajos, a csurgói 
járás főszolgabirája. A csurgói pályaudvaron Sárközy Andor 
községi jegyző, a református lelkészi lakásnál Varga Dezső lel
kész üdvözölte a főpásztort.

Megérkezés után azonnal megtartatott az egyházvizsgálat 
Csurgó és Nagymarton presbitériumainak ülésén, minek végez
tével Püspök úr a református reálgimnáziumban fogadta az üd
vözlésre megjelent küldöttségeket, kiknek sorában a községi 
polgári leányiskola tantestülete élén Leicht Erzsébet igazgatónő, 
a református reálgimnázium tanári kara élén dr. Bene Kálmán 
igazgató üdvözölték Püspök urat.

Ugyanaznap este a Korona-vendéglőben 150 terítékes ban
kett volt Püspök úr tiszteletére, melyen pohárköszöntőket mon
dottak Haám Lajos főszolgabíró, Halka Sándor esperes, Mester- 
házy Sándor, a somogyi evangélikus egyházmegye esperese, dr. 
Éhn Kálmán egészségügyi főtanácsos, nemzetgyűlési képviselő 
és dr. Bene Kálmán igazgató, dr. Antal Géza püspök és Marton 
Árpád református vallástanító lelkész.

Hétfőn, 12-én délelőtt a csurgói református templomban 
tartott istentiszteleten dr. Antal Géza püspök imádkozott, Szabó 
Bálint egyházmegyei főjegyző prédikált és ezzel a csurgói láto
gatás befejeződött.

3
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Szabó Bálint ehm. főjegyző egyházi beszédje.

Alapige: Máté 20 : 29—34.

Alig tudjuk magunk elé képzelni azt a nagy to
longást, amely Jézusnak palesztinai utjain szinte min
dennapos jelenség volt. Amerre csak ment, egyik vá
rosból a másikba, faluról falura, mindenütt az embe
reknek hatalmas tömege jött elő, a különböző testi 
és lelki gyarlóságokban szenvedő betegeknek hatal
mas sokasága, amely ott szorong körülötte mindig, 
vágyva, óhajtva, esengve tőle valami nagy, kibeszél- 
hetetlen jótéteményt, valami csodálatos, nagy, új, 
drága eseményt az ő életükben, valami olyan nagy 
értéket, amit másnál nem találhattak fel.

Képzeljétek magatok elé testvéreim, itt ezt a 
szentirásból feltárt jelenetet is a maga megható szép
ségében, amikor ott a nagy tömegben az a két szegény 
nyomorult vak ember hogyan törekszik a sokaságon 
keresztül Jézushoz, miként hallatja esdő, vágyódó 
szavát, hogyan könyörög a Megváltóhoz: Uram, Dá
vidnak fia, könyörülj rajtunk!

Hiszen a világon egyike talán a legszomorubb 
helyzetnek a szegény nyomorult vaknak az állapota. 
Mi, akiknek a jóságos Isten megengedte, hogy lássuk 
az Ö szép világát, gyönyörködjünk alkotásainak szép
ségében, gyönyörködjünk a reánk sugárzó szeretet- 
ben, alig képzelhetjük el a vakságnak ezt a szomorú, 
sötét világát, alig tudjuk elképzelni, milyen lehet egy 
olyan szegény embernek a lelki élete, aki nem nézhet 
bele édesanyjának szerető, jóságos tekintetébe, aki 
nem nézhet rá angyalarcu kis gyermekére, nem láthatja



35

embertársait, az embertársairól feléje sugárzó szerete- 
tet, Istennek ezt a gyönyörű világát, melyben az Ö 
bölcsesége, nagysága és hatalma oly csodálatosan 
szembeszökő.

De, testvéreim, amennyire elképzelhetetlenül szo
morú és sötét egy ilyen vaknak az élete, annyira csodá
latosan, meghatóan szép és felséges az az átalakulás 
ezeknek a szegény vakoknak az életében, mikor Jézus 
meggyógyítja őket, mikor egyszerre megnyílnak sze
meik, mikor egyszerre a szeme világát visszanyert két 
vak megy Jézus után szivüknek mélységes vonzalmával 
és ragaszkodásával.

Keresztyén testvéreim, ez a mai világ, a mostani 
életnek sok nagy nyomorúságával, kibeszélhetetlen sok 
nagy testi-lelki betegségével a Jézus körül való tolon
gásnak, az Ö utána vágyódásnak képét mutatja. Az 
emberek érzik, hogy valami kimondhatatlan nagy hiány 
van életükben, keresik mindenfelé azt, ami életük hiá
nyát, boldogtalanságát valamivel kipótolja, valahogyan 
betöltse. Keresik a világosságot, mely szomorú, sötét 
árnyékos életükbe valami új, csodálatos fényt vigyen 
bele, szinte öntudatlanul sóvárogják a látást, a lelki 
szemek megnyílását, a gyógyulást. Keresnek valami 
gyógyítót öntudatlanul is, és a keresésnek e megható, 
csodálatosan megragadó képe láttára, vájjon észrevesz- 
sziik-e, hogy ebben az aggódó, kétségbeesett, eddig 
meg nem ismert és meg nem talált boldogságra irá
nyuló keresésben ott vagyunk mi is, mi egytől-egyig 
gyarló, bűnös emberek, és ott van ebben a keresésben 
az Ö szivének jóságos szeretedével és" könyörületessé- 
gével az egyetlen Orvos, ennek a szegény, átokverte 
világnak, minden boldogtalanságnak egyetlen Megvál
tója, az Ur Jézus Krisztus?

Testvérem! Érzed-e, hallod-e az ö kereső, a te
3*
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lelked felé epedő nagy, mennyei könyörületességének, 
égi csodás irgalmasságának vonzalmát? Nem érzed-e, 
nem látod-e, hogy a te egész életed kimondhatatlan 
nagy boldogtalanságának, testi-lelki bajaid elbirhatat- 
lan nagy terhének, kibeszélhetetlen sok kínjának egyet
len egy oka van, az, hogy nem látsz, hogy szemeid 
nem nyíltak meg kellőleg Öt, az örök szépséget, az 
örök eszményt, ideált, az örök könyörületet, az örök 
megmentőt, az örök dicsőséget, az egyetlen értéket 
meglátni, benne gyönyörködni, Jézus • Krisztusban 
feltalálni a te egyetlen orvosodat, fájó, beteg, össze
tört életednek egyetlen kiegészítését, boldogtalan éle
tednek egyetlen megdicsőülését?

Az evangélium azt bizonyítja, hogy aki közel 
van Jézus szivéhez, aki ott áll az ő jóságos, szerető, 
áldó tekintetének közelében, egyszerre mássá lesz, tisz
tábbá, nemesebbé válik, egyszerre helyet ad szivében 
Isten édesatyai beszédének és azzal együtt kimondha
tatlan, eddig soha nem ismert boldogság, tiszta égi 
öröm árad életébe. Én hiszem, hogy a te életed is egé
szen mássá válnék, egészen mássá lennél te magad is, 
mássá válnék körülötted ez az egész világ, ha Jézus 
csodálatos irgalmának és könyörületességének köze
lébe jutnál, ha volnának látó szemeid, ha rajta csügg- 
nél állandóan kereső, vágyó, forró, imádó szeretettel 
a te egyetlen Megváltódon, Istennek megmentő ke
gyelmén, édes atyai irgalmán.

Gondold el, testvérem, mennyire mássá lenne 
körülötted a világ! Most embertársaidat sokszor feles
leges, alkalmatlan terheknek látod, ha megnyílnának 
szemeid Jézus által, akkor észrevennéd rajtuk a meny- 
nyei édes Atya képét, meglátnád rajtuk a testvér voná
sát, felismernéd bennük azt, aki ott áll melletted, mint 
ugyanazon édes Atyának gyermeke, akit te oly sok-
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szór megbántottál, akit nem tudtál oly igazán, oly 
őszintén, oly mélyen szeretni, mint jó testvérhez illik.

Amennyire mássá lenne körülötted az élet, boldog
talan testvérem, aki a világban csak összekuszáltsá- 
got, zavart, rendetlenséget, bajt, nyomorúságot, sötét
séget láttál, egyszerre csak észrevennéd ebben a világ
ban Istennek csodálatos, szent, munkás, megmentő, 
jóságos, mindig jobbra és jobbra vezérlő atyai ke
gyelmét, felismernéd még a bajok, a gondok, a terhek 
között is az atyai bölcseséget, mely áld, véd, oltalmaz 
és segít téged is előbbre.

Óh, mennyire mássá lenne körülötted minden, 
mennyire mássá lenne hitvestársad, gyermeked, meny
nyire átdicsőülne minden, mily csodálatos égi fény 
özönlene alá bőséggel, gazdagon szeretteidre, erre a 
világra, tereád magadra is! Mássá lenne körülötted 
minden, mert te magad is mássá lennél, boldogabb, 
nemesebb, tisztább, jézusibb, lelkibb emberré.

Aái szánalomra méltó teremtmények a világban 
ránk zuduló tengernyi baj és gond között sokszor 
zúgolódunk és panaszkodunk, mindig más valakiben, 
rajtunk kívül álló eseményekben fedezzük fel a ter
hek, nyomorúságok és bajok okait. Holott e szegény 
boldogtalan világ megdicsőülésének, átalakulásának a 
problémája egyetlen egy probléma: az emberi lélek 
átalakulásának, az emberi lélek Jézus által való meg
gyógyulásának, a lélek szemei megnyílásának a prob
lémája. Ez a probléma a te életednek a problémája. 
Ez a kérdés a te lelkednek, a te Jézus felé vágyódó, 
boldogságot kereső lelkednek a kérdése, a feladata.

Keresztyén testvéreim, amikor itt ünneplő lélek
kel örvendünk szeretve tisztelt Főpásztorunk megtisz
telő látogatásának, és amikor az ő közöttünk való 
megjelenése rámutat ennek a boldogtalan világnak
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egyetlen orvosára, egyetlen menedékére, úgy érzem, 
mintha a pásztorok Pásztora is itt lenne közöttünk, 
számon kérné életünk erőtelenségeit és hibáit, oda 
állanánk vele szemtől-szembe mind, egytől-egyig. Úgy 
érzem, mintha az ő isteni, mindeneken átható tekinte
tével keresztül fúrná a lelkünket, átnézne rajtunk, bele 
nézne a szivünkbe mélyen és meglátna mindent, óh, 
jaj, annyi sötét titkot, annyi sok bűnt, homályt. Úgy 
érzem, hogy végtelenül megráz bennünket az ő látása. 
Aáintha mindnyájan egy nagy szenvedő, boldogtalan, 
Jézus körül ott tolongó sokaságnak a tagjai volnánk, 
keresve életet, megújulást, ennek a mi szenvedő anya- 
szentegyházunknak boldog jövendő kialakulása, győ
zelemre és diadalra jutása kérdését.

Az anyaszentegyház megújulásának nagy kérdé
sére a felelet az, hogy vigyük oda szivünket Krisztus
hoz. Aáenj, vidd oda lelkedet, ő keres téged. Kiálts 
hozzá: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Kiálts 
hozzá, tárd ki előtte szivedet. Kiálts hozzá, vedd észre, 
hogy ő az, aki rajtad tud segíteni. Ö tudja egyedül 
szemeid világosságát visszaadni és te látni fogsz ő 
általa. Kitárul előtted a boldog jövő, amikor a házak, 
az otthonok megteljesednek újra imádkozó, istenfélő, 
hivő, Isten dicsőségét alázatosan szolgáló lelkekkel. 
Aáegteljesedik szived is az istenfélő élet boldogságá
val, égi örömmel, dicsőséggel, megnyílnak szemeid 
és te látsz boldogan, hálás szívvel, mert boldoggá tett 
téged, mert te áldást, erőt nyertél tőle úgy, hogy kö
vetheted őt. Ámen.

* * *

Hétfőn délután az alsoki gyülekezet meglátogatása volt 
napirenden, ahova egyidejűleg behivatott a szentai és somogy- 
udvarhelyi gyülekezetek presbitériuma is. Az alsoki bandérium 
már a csurgói Széchenyi-téren várta és onnan vezette a menetet.
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Alsók község határán Koronya Lajos körjegyző, a lelkészlaknál 
Németh Zsigmond alsoki és Gál Dénes somogyudvarhelyi lel
készek üdvözölték Püspök urat, melynek megtörténtével meg
kezdődött az istentisztelet. Németh Zsigmond lelkész imádkozott, 
dr. Antal Géza püspök beszédet és imát mondott.

Püspök úr egyházi beszédje.

»Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól.« 
Pál apostolnak ezzel a köszöntésével köszöntelek ben
neteket, alsok-sarkadi, szentai és somogyudvarhelyi 
szent gyülekezetek, és azoknak képviselői!

Szivem egész vágyódásával vágyódtam azután, 
hogy megjelenvén közöttetek, az én igénytelen ajkaim
ról halljátok az Urnák igéjét, amely üdvösség azok
nak, akik az Istenben bíznak.

Keresztyén gyülekezet, ti nagy számmal sereg
lettetek ide ma az Urnák szent házába, buzgóságosan 
énekeltétek, hogy »Im, béjöttünk nagy örömmel,, fel
séges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe^ buzgósá
gosan énekeltétek a másik szép dicséretet is: »örül 
mi szivünk, mikor ezt halljuk« — de vájjon, keresz
tyén gyülekezet, ez a buzgóság nemcsak egy ritka 
alkalom szülte pillanatnyi fellángolása-e a ti lelketek- 
nek, vájjon ez a buzgóság ott van-e a hétköznapokon, 
eltölti-e a ti lelketeket és irányítja-e lépéseiteket?

Óh mert, keresztyén gyülekezet, a keresztyén 
ember életében nem elég, ha csak néha-néha vannak 
pillanatok, amikor szükségét érzi annak, hogy az áhítat 
szárnyain emelje fel szivét és lelkét a Mindenhatóhoz, 
a keresztyén ember életének egészen átkeli itatva lenni 
a Krisztus evangéliumának kényszerítő erejétől, hogy
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élete minden pillanatában úgy érezze, hogy »élek többé 
nem én, hanem él bennem a Krisztus«. (Gál. 11:20.)

Keresztyének, ha én most titeket megkérdeznélek, 
egyen-egyen, komolyan, a magatok teljes megvizsgálá
sával tudnátok-e azt mondani, hogy a Krisztus él ti- 
bennetek? Vájjon hány ajakról hallanám azt a választ, 
igen, uram, én bennem a Krisztus él, amit én mondok 
és cselekszem, azt az evangélium parancsa szerint 
mondom és cselekszem? Óh, mert az ember gyarló és 
esendő, az ember a bűn kisértéseinek és a világ csá
bításainak olyan könnyen hozzáférhetővé teszi a maga 
szivét, és ha abban nem a Krisztus képe, hanem a világ 
és annak örömeinek képe lakik, akkor nem lehet elmon
dani, hogy »én bennem él a Krisztus«.

A mi földi életünk hozza magával, hogy meg
próbáltatásoknak, szenvedéseknek, fájdalmaknak va
gyunk kitéve. Hol van az, aki ng hordozna keresztet? 
Keresztet, amelyről talán csak maga tud, amelyről a 
kívül állók még csak nem is sejtenek semmit, de amely 
mégis fájdalommal, teherrel nyomja le az ő keblét? 
Ha úgy egyen-egyen elgondoljátok, hogy vájjon ilyen 
keresztet hordoztatok-e életetekben, óh, keresztyének, 
ebben a templomban egy nagy sóhajtás támad, mert 
hol van az az ember, aki a kereszttől meg lett volna 
kiméivé, aki ne vesztett volna el egy ránézve kedves 
lényt, akinek a múltjában ne volna fájdalom és bánat, 
és akinek a jövőjében ne volna aggodalom és gyöt
rődés?

És én mégis azt mondom, keresztyén gyülekezet, 
hogy emellett a kereszt mellett vegyetek magatokra 
egy másik keresztet. Mert Krisztus maga mondja: 
»Aki engem követni akar, tagadja meg magát és vegye 
fel az ő keresztjét és kövessen engem«. (Aááté XVI: 
24.) Ennek a másik keresztnek az az áldott hatása van,
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hogy ezáltal az első kereszt hordozása is egyre köny- 
nyebbé válik, mert aki elgondolja, hogy Krisztus, a 
bűn nélkül való ember mi érettünk szenvedett és fe- 
szíttetett a keresztre, ha igazán Krisztusban, mint 
szőlőtőben marad, (János XV: 5.) onnan veszi a maga 
tápláltatását, akkor annak a másik keresztnek a terhe, 
amelyet a mi földi gyarló életünk rak minden egyesnek 
a vállára, sokkal könnyebb lesz.

Igen, keresztyén gyülekezet, a Krisztus keresztjét 
vegyük vállainkra. De hogyan vehetjük magunkra ezt 
a keresztet? Csak úgy és akkor, ha a Krisztus paran
csainak mindenben engedelmeskedünk. És itt azt kér
dezem, vájjon van-e valaki, aki nemcsak hogy betöl
tötte, hanem csak olyan is, aki be akarta tölteni a 

* Krisztus parancsait. Pedig higyjétek meg, hogy az a 
nagy vigasztalás, amely az evangéliumban van, csak 
akkor nyílik meg számunkra, ha át vagyunk hatva egé
szen annak a tudatától, hogy a Krisztus keresztjében 
van a mi váltságunk.

Keresztyén gyülekezet! Pár hónappal ezelőtt ünne
pelte egyházkerületünk minden egyháza a mi hitvalló 
prédikátoraink gályákról való kiszabadulásának emlé
két. Ezeken a megemlékezési ünnepélyeken bizonyára 
itt is rajzolva volt előttetek, hogy mit szenvedtek ezek 
a hősi hitvallók. Gondoltatok-e arra, hogy ennek a sok 
szenvedésnek ez a hordozása csak úgy volt lehetséges, 
hogy van valami vigasztaló, valami bátorító a vallás
ban, amit semmi más nem adhat és ami ezeket képessé 
tette arra, hogy a poroszlók ostorcsapásai mellett is 
azt érezzék, hogy ők Isten gyermekei és az ő számukra 
a földi boldogságnál nagyobb boldogság van éltévé.

Igen, keresztyén gyülekezet, nekünk ezeknek a pél
dáján s a keresztyén egyház sok-sok ezer vértanúja pél
dáján kell meglátnunk azt, hogy a vallás, amelyet so-
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kan lekicsinyelnek, a hit, amelyet sokan oly értékte
lennek tekintenek, valami nagy erő, amely az embert 
a veszedelemben, a félelemben fenn tudja tartani, az 
emberi lelket megacélozza, hogy viselje el mindazt a 
földi szenvedést, amit az isteni gondviselés rámért.

Keresztyén gyülekezet! Azért emelem én ki a val
lásnak, a hitnek ezt a rendkívüli vigasztaló erejét, ezt 
a rendkívül nagy fontosságát, mert hiszen napjainkban, 
óh hányszor halljuk egyesektől azokat a lekicsinylő 
nyilatkozatokat, amelyekkel a vallásos lélek megnyilat
kozásait fogadják, pedig, keresztyének, éppen az utolsó 
esztendők, az utolsó tiz esztendő győzhetett meg ben
nünket legjobban arról, hogy földi kincsbe, földi gaz
dagságba, földi hatalomba vetett reményünk mind in
gatag és bizonytalan talajon áll és ha horgonyunkat 
biztos talajba akarjuk leereszteni, az nem lehet más, 
mint amit Idvezítőnk megmutatott, hogy hittel fogjuk 
meg a túl világi életet és annak reménységét, mely ez 
után a rövid földi élet után várakozik reánk és legyen 
ez a földi élet előkészítője annak az életnek, amelyre 
mi elhivattunk.

Igen, mi csalódhatunk mindenben, ami földi. Min
ket cserben hagyhat a hatalom, cserben hagyhat a va
gyon, cserben hagyhat a gazdagság, a mi erőink ha
nyatló korunkkal cserben hagyhatnak, de nem hagy 
cserben a hit az isteni gondviselésben, a hit a minden- 
ségnek a Krisztus által történt megváltatásában, a hit 
a Krisztus örök életében és a mi örök istenfiúsá- í
gunkban.

Ezért legyen ez a mi egész életünk ennek a hitnek 
a vezetése alatt előkészítő lépcsője annak az életnek, 
amely majd reánk várakozik; annak a tudatában, hogy 
ha mi a Krisztus evangéliumát követjük, akkor elnyer
jük azokat a biztató szavakat, amelyekkel a hű sáfár a

!

í



43

maga sáfárkodásának jutalmát találta meg; annak a 
tudatában, hogy abban a percben, amikor minket min
den földi erő és minden földi hatalom, minden földi 
vagyon és kincs elhágy, vagy helyesebben mondva mi 
hagyjuk el mindezt, abban a pillanatban meghalljuk az 
égi szózatot: »Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen 
voltál hű, sokra bizlak ezután, menj be a te Uradnak 
örömébe« (Máté XXV:21).

Ezzel a tudattal minden földi szenvedés, fájdalom 
lassan-lassan elenyészik. Az a kereszt, a Krisztus ke
resztje, amelyet mi a magunk földi keresztjének hor
dozása mellett még vállainkra veszünk, az a kereszt 
ezeknek a földi szenvedéseknek a kereszthordozását 
egyre könnyebbé teszi ránk nézve, mig végre ott az em
beri élet végén meghalljuk Krisztus ajkairól azokat az 
igéket, amelyeket ő ahhoz intézett, aki megtérő lélek
kel fordult hozzá a keresztfán, ahhoz a bűnöshöz, aki 
élete utolsó pillanatában, már a keresztre szegezve, 
megbánta elhibázott életét, mely őt a keresztre jut
tatta; mi is meghalljuk ajkáról a biztató szavakat: »Ma 
velem leszesz a paradicsomban« (Lukács XXIII:43).

Keresztyén gyülekezet, szeretett híveim, óh vegyé
tek eszetekbe, hogy minden földi kincsnél, minden 
földi hatalomnál nagyobb hatalom van abban a hitben, 
amelyet az Ür ad azoknak, akik hozzá megtérő szívvel 
fordulnak; nagyobb hatalom van abban a hitben, mert 
ez az emberi élet tengerének minden háborgása felett 
a vizen felül emel, mint mikor az apostol a tengeren 
Krisztushoz közeledni akarván, már-már elmerült, de 
meghallotta a Krisztusnak biztató szavait: »Mit féltek, 
óh ti kicsinyhitüek?«, Krisztus feléje nyújtotta kezeit 
és az őt elborító habokból magához emelte, úgy Krisz
tus mindenkit, aki igaz töredelemmel fordul hozzá, 
magához emel és részelteti olyan boldogságban, ami
lyet ez a föld nem adhat.
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Ezekért a lelki javakért és elsősorban a hitért kö
nyörögjetek a mindenható Istenhez és én egyesítem a 
ti könyörgéstekkel a magam könyörgő szavát. Jer lek, 
emeljük fel szivünket és kezünket az egek' Urához.

I
|

Egyházak története. 

Csurgó.
Lelkész: Varga Dezső sz. 1884. Csurgón szolgál 1015 óla. 
Tanító: Darab Lajos igazgató-tanító, sz. 1S65. Csurgón 

szolgál 1909 óta.
Gondnok: Belevári Sándor. Pénztáros: Fehér Sándor. Pres

biterek: Belevári József, Belevári Sándor, dr. Bene Kálmán, 
Bodola László, Boross Ferenc, Füstös József, Kiss András, 
Kosztelenszky Sándor, Kovács István, Peti Peierdi János, Sár- 
közy Andor, Varga József.

Csurgó Somogy vármegyének egyik legjelentékenyebb és 
legnagyobb múlttal biró községe, mely első Ízben 111. Béla király
nak a székesfehérvári Szent János lovagrend részére 1193-ban 
kiadott megerősítő levelében fordul elő. Rendliáza 1217—26-ban 
alakulhatott. 1405-től városi kiváltságokat élvezett. 1532-ben 
Zrínyi János és öccse, Miklós birtoka, 154S-ban és 1550-ben 
Enyingi Török Jánosé és Ferencé, de 1552-től ismét Zrínyi Mik
lósé. 1556-ban a török megrohanta, de nem tudta elfoglalni. 
1559—60S-ban Horváth Márk szigetvári kapitány felégette. 
Szigetvár 1566-iki eleste után Csurgó is török kézre jutott. 
1594-ben Zrínyi György visszavette a töröktől s így 1660-ig a 
Zrínyi-család birtokában maradt, de félszázad múlva véglegesen 
a Festeíich-családé lett. Régi műemlékszerü épülete a róm. kath. 
templom románstílusu tornya, melyet a XIII. században a János 
lovagrend építtetett. Használták a törökök is kulturális célra, 
majd a református templomhoz tartózott, de 1721 körül elvet
ek tőlük.

Református egyházának eredete legalább is a XVI. század 
második felére vihető vissza. A Dráva mentén diadalmasan min
denütt előrenyomuló reformáció, mely iránt a Zrínyiek megértő 
jóakaratot mutattak s a török sem viseltetett ellenséges érzület
tel, nagyon korán érinthette Csurgót is, mert 1618-ban már volt
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lelkésze s mint tekintélyes gyülekezet áll előttünk jóidéig, mely
hez Alsók is filia gyanánt tartozik az 103-1-iki kiskornáromi zsinat 
jegyzőkönyve szerint.

A virágzó egyházra igen nagy megbróbáltatást hozott az 
1721. év, mikor Festetich Kristóf uraság az ősrégi torony mellé 
épített templomot elfoglalta és a máig is azt használó római 
katholikusoknak adta. A durva erőszakra fellázadtak ugyan a 
hívek, de a tényt meg nein változtathatták. A többféle módon 
megnyilvánuló üldözés a gyülekezetei árvaságba juttatta. Ön
állóságát elvesztvén, Alsóknak filiája, majd fiókegyháza lett és 
csaknem elpusztult.

Újraéledése a csurgói református gimnázium alapításával 
függ össze. Mikor a magyar művelődés nagy alakja, a nemes 
emlékű gróf Festetich György a gimnáziumot 1794-ben megala
pította, az egyház nélkülözhetetlennek bizonyult. A gimnázium 
lelkészképesítésü tanárai mellékfoglalkozás gyanánt végezték a 
lelkészi és tanítói teendőket s istentiszteleti célra a gimnázium 
egyik helyiségét használták.

A gyülekezet önállósulása az 1850-es évekkel kezdődik. 
1853-ban vesznek egy zsuppos, alacsony kis házat tanítólakul s 
iskolául s felállítják a külön tanítóságot. A lelkészi állást a gim
náziumi tanárságtól 1858-ban különválasztják s a már meglevő, 
szintén igénytelen épületet lelkészi lakul veszik igénybe. A ja
vadalmakat a hívektől megállapított csekély terményjárandóság 
és készpénz mellett főként az 1857-iki tagosításkor a lelkész ré
szére kimért egész és a tanító részére adott egynegyed telek 
haszonélvezetére építették. Az 1.S62—ő9-ben épült díszes temp
lom költségei hosszú időn át nagy teherrel sújtották a gyüleke
zetét s bár a lelkész fáradhatatlan szorgalommal nemcsak ide
haza, de külföldön, a német, angol, holland és syájci hittest
véreknél is 10.000 frt.-ot meghaladó összeget gyűjtött e célra, 
a kevéssel azelőtt önállósult gyülekezetre egyéb kiadásai és a 
hívek egyrészének nehéz anyagi helyzete miatt a nagy’ teher bé- 
nítólag hatott és többféle egyenetlenségre yezetett. Ez állapot 
ellentéte gyanánt viszont egyesek nagy áldozatokban mutatták 
ki hitbuzgóságukat.

Ezeknek lelkesítő példája a gyülekezet nagy részénél köve
tésre talált s előidézte azt, hogy az adakozások összege mindig 
igen tekintélyes volt. Így a békeévekben 1898-tól 1913-ig ada
koztak 8211 K ő4 f-t, a háborús években 1914-től 1920-ig 37.413
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I< 15 f-t, a háború utáni években 1921-től 1926-ig 13,870.490 1< 
75 fillért. Legméltóbban megnyilvánult az egyház iránti ragasz
kodás 1919-ben, a kommunizmus évében, amikor 8S81 K 36 f 
önkéntes egyházi adózás mellett adakoztak 12.961 K 91 f-t. Jel
lemző, hogy amikor az egyház a díjlevélokozta zavarok és az 
1924. évi 60 milliós építkezés miatt a válság idejét élte, az ada
kozási kedv akkor sem csökkent, sőt inig az 1921 —1923. években 
alig pár százezer koronát adakoztak, éppen a legkritikusabb évek
ben több mint 13 millió volt az adakozás összege és mert ez 
három év alatt jött össze, aranyértekben többet jelent, mint a 16 
békeév, vagyis az 1898 — 1913-ig terjedő időszak adakozási 
összege.

Templom. Régi templomukat a XIII. században épített s ma 
is egészen jókarban s teljesen meglevő románstíltisu tornyával 
együtt, miként említettük, 1721-ben elvették tőlük. Ezután Al
sókba jártak. 1794-től az 1860-as évekig a gimnázium oratóriu
mában tartották istentiszteleteiket. A mostani nagyon díszes és 
impozáns templom 1862—1869-ben épült, 30.000 frt-ba került. 
Építészete a csúcsíves stílus angol típusára emlékeztet. Különösen 
felemelő hatású a jelzett stílusban következetesen megoldott 
homlokzata s grandiózus magasságú, csupa fény, levegő belseje, 
ami a stílus itteni következetlenségét, a félkörives csehsiiveg- 
beboltozást alig véteti észre. Erőteljes, tiszta zengésű harangjai 
westfáliai acélharangok (a, c, e hanggal, körülbelül 460, 300 és 
160 kg. súlyban), az e nembeli gyártmányok között legsikerül
tebbek egyházmegyénkben. Barokkizlésü, roppant nagy orgoná
juk, mint használt hangszer vétetett, de szerkezetileg s diszpo
zíciója tekintetében nagyon elavult s megrongálódott, úgy hogy 
a 2 manuálos és 27 hangzó változatú a vármegyében legnagyobb 
hatalmas hangszerből alig néhány változatot lehet ma már hasz
nálni. A templomot 1907-ben renoválták 9300 korona összegben. 
1917-ben díszes vaskerítést téglafalakra készíttettek a templom 
körül 8500 korona kiadással. 1922-ben pedig új harangállványt 
szereltek fel és az orgonát javíttatták ki 66.700 K kiadás mellett.

Lelkészlak. A most is meglevő épületet már 50 évvel ezelőtt 
is használt épület gyanánt vették át. Akkor még zsuppos volt. A 
templomépítésből maradt anyagokból némileg átalakították és 
cseréptetőre fordították. 1924-ben a tauítólakással és mellék
épületekkel együtt renoválták 61,281.700 koronáért.

Tanítólakás, iskola. A régi zsuppos, alacsony kis házat
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1853-ban vették 1300 frt-ért. Az iskola céljára tekintettel némi
leg átalakították. Később tágas és díszes iskolát építettek, mely
hez 1008-ban hasonló kivitelben modern, kényelmes tanítói lakást 
toldottak 11.S00 korona kiadással.

Lelkészek. Laskói János 1018, Fider Mihály, aki presbiter 
volt s a szerdai ifjú lelkész felügyelete is rábizatott, 1034. Lósi 
András 1040—1043, Eőri Jakab 1057, Bajházi Pál ?—1089. Köz- 
beesőleg és ezt követőleg hiányzik a névsor. 1805-ben megenged
tetvén a »Felséges Consiliumc által a predikátortartás, a prédi
kátori hivatalt megkezdte Sípos Sámuel ord. professor 1805, 
Vágó Pál volt altanító 1800-ban a papi szent hivatalra Gigében 
kibocsáttatott. Ezután a tanárok végezték a lelkipásztori teendő
ket 1858-ig, amikor Verbay István tanár lett a gyülekezet első 
rendes lelkésze, ki szolgáit 1013-ban bekövetkezett haláláig, 
utána Varga Dezső 1915-tól a mai napig.

Tanítók. A preoránsi hivatalt a tanítói hivatal mellett vit
ték: Benedek István 1707—1700, Kovács István (subrector) 
ISOl-ig, Márton Gábor alprofessor 1803-ig, Sípos Sámuel ord. 
professor és Vág hó Pál alprofessor 1803—1805-ig. További név
sor hiányzik. Fejes Kálmán rendes tanító 1880—1908, Darab Lajos 
igazgató-tanító 1000-től 1026-ig.

Csurgónagymarton.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Szigcthv Zsigmond sz. 1884, Csurgónagymartonban 

szolgál 1014 óta.
Gondnokok: Peterdi József, Farkas József. Presbiterek: 

R. Belevári János, Kokas Ferenc, Kovács János, Nagy Ferenc, 
Nagy János, Peterdi János, Récsei János, Soós György.

A község neve első Ízben 1367-ben fordul elő, amikor a 
várnai perjelség birtoka Csurgóval együtt. Későbbi birtokosai is 
Csurgóéval azonosak. Lakói valószínűleg a csurgói várurak szol
gálatában álló pásztoreinberek voltak, kik az akkor jóval bővebb 
vizit nagy árok mellett őrizgetve nyájaikat, az erdő almás részé
nek átellenében fekvő partos helyen építettek maguknak szállást. 
A falunak ezt a keleti részét ma is »Ómág«- (= Almág)-nak hivják.

A reformációval valószínűleg hamarosan a mohácsi vész 
után, Csurgó, Kanizsa, Babócsa várának a töröktől való elfog- 
laltatása után ismerkedtek meg, amikor ez az egész vidék refor-
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mátussá lett. Az 163-4-iki kiskomáromi zsinat jegyzőkönyvében 
már úgy szerepel, mint Csurgóval és Alsókkal együttesen lel
készt tartó hely.

Régi koráról egyébként nem tudunk. Mindössze annyi ma
radt emlékezetben, hogy valami hasznos szolgálat fejében kivált
ságos levelet kaptak s kiváltságokat élveztek. így például még 
1730 körül is, amikor a csurgói plébános a községben róni. kath. 
halottat temetett, csak az almági hídig kisérhette, ott átadta a 
protestáns mesternek, ki aztán a halottat a nagymartom temetőbe 
kisérte. Abban az időben, midőn nagyon sok helyen a református 
halottat is róni. kath. papnak volt csak szabad eltemetni, ennek 
az esetnek majdnem megfordította igen nagy privilégiumra en
ged következtetni.

Az egyház fellendülését nagyban előmozdította, hogy az 
1799-iki földméréskor kétnegved telket kaptak a tanítói hivatal ré
szére mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ez időben Paczolai Sán
dor és Mikó István tanítóik anyaegyházzá akarták a gyülekezetei 
fejleszteni, ami azonban, ismeretlen okokból, nem sikerült. Után- 
nok a gyakori tanítóváltozás miatt az egyház épületei elhanya
goltattak s csak néhány évtized múlva lendült fel újra a gyüleke
zet, amikor épületeiket is rendbe hozták, részben újra építették.

Azóta a gyülekezet állandóan virágzik. A vezetők és hívek 
áldozatkészsége és buzgósága külsőleg-belsőleg egyformán viszi 
előre a derék egyházat hivatása betöltésében.

Templom. A XVIII. században az istentiszteletet egy közön
séges házban tartották, mely később a falu korcsmája lett. Előtte 
falábakon volt egy harang 172S évszámmal, képpel, feszülettel s 
»Gloria in excelsis Deo« felirattal. E harangot 1777-ben szerez
ték és együttesen használták az ágostai evangélikusokkal és 
római katholikusokkal. 1842-ben a két másik felckezet megvette 
ezt a harangot 70 frt-ért. Első templomukat 1794-ben építették 
fából zsupptetőre a tanítói lakás udvarán s használták 1842-ig. 
Tornyára, úgylátszik a felettes hatóság rendeletéből, kétfejű sast 
tettek, melyet az ősök iránt való kegyeletből az új templom tor
nyára is alkalmaztak. A mostani templomtelket az iskolahelyiség 
átellenében 1831-ben kapták. Miután az uraság, gróf Festetich 
László megengedte olcsó robotért a téglaégetést s jutányosán 
meszet is adott nekik, 1839—42-ben felépítették a csinos, masszív 
templomot — a kézi és igás napszámot nem számítva — 8000 
frt kiadás mellett. A templomot több ízben javították, tornyát
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újra bádogozták, legutóbb 1901-ben veres rézzel fedték 3000 
korona, a templomtetőt pedig Eternit-palával burkolták 1921-ben 
44.000 korona kiadás mellett, melyet a hívek egy nap alatt fizet
tek be. Az elrckvirált harang helyett 1922-ben újat készíttettek 
227 kg. súllyal Seltenhofernél Sopronban 115.009 koronáért. 
1901-ben Soós Ferenc és Soós György testvérek 1200 korona 
árban orgonát ajándékoztak a templom részére, sőt Csurgóra 
bejárva, orgonáim is megtanultak, miután az istentiszteletet 
végző tanító nem járhat a karzatba. Soós Ferenc a tanító hadba- 
vonulása után a helyettesítését ellátó h. lelkész részére megaján
lotta az általa kért díjazást is, de ezt a presbitérium nem en
gedve, a gyülekezetre hárította. Ez a derék egyháztag 1916-ban 
hősi halált halt. 1926-ban a püspöki egyházlátogatás alkalmával 
Püspök úr Öméltósága 500.000 koronát ajándékozott iskolai har- 
monium-alapra. Ettől felllclkesü 1 ve a hívek, nemcsak a harmo- 
nium árát, 4,300.000 koronát teremtették elő, de az orgona el-, 
rekvirált homlokzat-sípjainak pótlására is 4,000.000 koronát aján
dékoztak. Ez a dicséretes áldozatkészség másokkal szemben is 
meg van bennük. 1920-ban a hadifoglyok hazaszállítására 2300 
koronát, 1921-ben pedig a nagyatádi református templom építé
sére 2636 koronát adományoztak s a templomépítésre gyűjtők is 
mindig szép összegekkel távoznak innét.

Iskola, tanít ólakás. 1790-ig a tanítók hol itt, hol ott laktak 
a faluban. Ekkor az uraság átadta a tanítónak a csordások laká
sát, melyhez egy másikat ragasztottak a tanító lakása céljára, a 
pásztorházat pedig iskolának használták. 1830-ban a régi tanítói 
lakást lebontották s az újat még az évben helyreállították. A mos
tani nagy épület 1872-ben készült. Igen tágas, kényelmes épület. 
A gazdasági épületet 1878-ban emelték.

Tanítók. Az első tanító, kiről az egyház története megem
lékezik, valami Beregszászi nevű, ki Alsókba és Nagymartonba 
járt könyörgést tenni a XV111. század elején. Itt is lakott és a 
két falunak közös tanítója volt. Utána jöttek Látos és Seres 
neviiek, majd hamarosan egymásután Lippai János és valami 
Sípos nevű. Csató József majdnem 15 évig. Többször elvették, 
majd megadták neki a jogot hivatala végzéséhez. Utóda Török 
Mihály 1789-ben, Alsósegesdre ment, hol a paróchia általa tá
madt tűz miatt leégett. Követte Paczolai Sándor 1790—1801-ig. 
Neki építettek először lakást. Mikó István 1S01 —1802, Berhidai 
Ferenc 1S03—1805, Kardos Zsigmond 1S05—, Makiári Pap

4
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József 1S07—, Szigeti István 1S14, Liber Ferenc 1817—1820, 
Nagy Benjámin 1820—1S51, Molnár János 1S51—18S3, halála 
után helyettes tanítók: Lukács Ferenc, Kovács János. Pcthes Sán
dor rendes tanító 1884—1014, Szigethy Zsigmond 1014-től a 
mai napig.

iAlsók—Csurgósarkad.

Lelkész: Németh Zsigmond sz. 1S-12. Alsókban szolgál 1SSS 
óta a mai napig.

Kántortanító: Ulakcsai Antal sz. 1884. Alsókban szolgál 
1010 óta a mai napig.

Másodtanító: Peti Sándor sz. 1005. Alsókban szolgált
I

1024—27.
Alsókban gondnok: Szalai János; presbiterek: ifj. Berkes 

•Mihály, Ráskó István, Pécsek István, Cserti József, Kis Sándor, 
Szalai István, Tálas Ferenc, Kis István, Pecséth József, Szalai 
János 1., Szalai János 11.

Csurgósarkadon gondnok: Kurucz István. Presbiterek: Füs
tös István, Szalai Mihály, Ráskó József, Szalai Béla.

Alsok-Csurgósarkad neveivel a középkor vége felé találko
zunk először, reformációjuk valószínűleg még Enyingi Török 
Bálint idejében történhetett, aki Csurgó vidékének földesura 
lévén, a maga példájával jobbágyainál is előmozdította az ősi 
alapjára visszavitt evangéliumi világosság terjedését. Kanizsai 
Pálfi János püspök az 1634-iki kiskomároini zsinat jegyzőköny
vében összeállítván a kiskomároini esperességhez tartozó egy
házak jegyzékét, Csurgót, Nagymartont Alsokot egy lelkészi 
állomásnak, Sarkadot, Czentét (valószínűleg Csente, Alsók, Ber- 
zence felé eső, az árkon túl levő részének ez a neve ma is isme
rős), ismét külön lelkészi állomásnak tünteti fel. Azonban sehol 
másutt nem találunk adatot arra vonatkozólag, hogy Sarkad és 
Csente tényleg önálló lelkészség gyanánt szerepelt volna, sőt a 
legtöbb helyen vagy mint Alsók tartozéka, vagy egyáltalában 
nem is említtetik. Minthogy ez időből alsoki lelkész nevével nem 
találkozunk, ellenben csurgói lelkészével gyakorta, figyelembe
vevőn Kanizsai Pálfi János feljegyzését is, nyilvánvaló, hogy 
Alsók, a közvetlen tőszomszédságában épült Sarkaddal és Csen- 
tével együtt Csurgónak filiája volt. A török uralom idejéből nem 
tudunk semmi bizonyosat róla. A török kiűzése után a tcinplo-
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mától s vallása gyakorlásától megfosztott anyaegyházával, Csur
góval együtt árvaságra jut, miként ezt az 1721 -iki pesti comissio 
jegyzőkönyvében Kis Mihály 102 éves segesdi lakos tanúvallo
másából olvashatjuk. Az elárvult többi gyülekezet mintájára 
Alsók is mestereket tartott, kik a gyermekeket tanították, nagy 
titokban a nép előtt könyörögtek, postillákat olvastak, de a lel- 
készi teendőkért stólafizetés mellett a kath. paphoz kellett for- 
dulniok. Ily mesterek gyanánt működtek náluk 1720—30 tájban 
Igmándi János, Kis Ferenc és Beregszászi János, kinek katholi- 
zálása után ez az állapot is megszűnt s csak néha egy-egy pereg
rinus működött alattomban, kik közül Bán Mihály neve maradt 
emlékezetben.

1776-ban a helytartótanácstól engedélyt nyernek a nótáriát 
(jegyzőséget) is vezetni képes iskolatanító tartására s a sar- 
kadiak is Alsókba utasíttattak gyermekeik iskoláztatása végett. 
Ily minőségben huzamosabb ideig működött náluk Kertész József, 
ki azonban titkon könyörgéseket is tartott, prédikációkat olvasott, 
sőt halottakat temetett, amiért a veszprémi r. kath. püspök 1778- 
ban a plébános jogaiba való beleavatkozás miatt vádat emel a 
helytartótanácsnál ellene.

Az elnyomatás idején előfordult, hogy halottaikat a pátrói 
temetőbe voltak kénytelenek eltemetni, minthogy temetőbirha- 
tási joguktól is megfosztották őket.

Végre a türelmi rendelet folytán a helytartótanács folya
modványukra 1784-ben-a lelkésztartást megengedte és Sarkadot, 
Csurgót, Nagymartont, Szentát filiák gyanánt idecsatolta.

. A templom alapkövét 1787-ben tették le. A tornyot utóbb 
építették hozzá s később orgonát is állítottak. A templomot több
ször újították, a tornyot vörösrézzel fedték. A világháborúban 
elrekvirált három harangjuk pótlására az 1920. évben Kis József 
buzgó egyháztag egv nagy és a gyülekezet közadakozásból két 
kisebb acélharangot készíttetett a diósgyőri öntödében. 1925-ben 
új, modern orgonát állítottak 210 mm. búzaárban közadakozásból. 
1911-ben toronyórát szereztek. 1924-ben gyászkocsit vettek. A 
különálló kényelmes másodtanítói lakás 1910-ben épült. A lel
készlak s nagyobbik iskola és kántortanítói lakás építéséről nin
csenek adatok.

Lelkészek: Gál János 17S4 április 4-én vitetett be, Köves
káli Sípos Márton 1786-, Nvárádi János 1790-, Füredi József 
1792-, Csépán János 1797-, Varga Pál 1S03-, Sípos Dániel ISI3-,
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Sarkadi Károly 1S40-, Németh Zsigmond ISSS-tól mai napig.
Tanítók: A legöregebb emberek emlékezete szerint szolgált 

Mátyási Márton 1702-ben, Micskei Márton 1800-ban. A későbbi 
időkben tanítóskodtak: Vcrbai József, Sipos Gáspár, Fülöp 
József, Szakács Mihály, Gőbel Dániel, Strézsi György, Izsák 
János 18S8—1009, Mándi Béla 1000—1010, Ulakcsai Antal 
1910-től mai napig.

Másodtanítók: Mándi Béla 1904—1009, Losonczi Ilona 
1900—1910, Mándi Béla 1910 —1011, Gölöncsér József 1012— 
1920, Izsák Jolán 1920-1924, Peti Sándor 1924—1927.

*

j
Somogyud varhely. I

Lelkész: Gaál Dénes sz. 1893. Soinogyudvarhelyen szolgál
1925 óta.

Kántortanító: Kiss József sz. 1S92. Soinogyudvarhelyen 
szolgál 1923 óta.

Másodtanító: Kiss Józsefné Izsák Jolán sz. 1901. Somogy- 
udvarbelyen szolgál 1924 óta.

Gondnokok: László József, Varga János. Presbiterek: Radák 
Ádám, Kismarton József, Radák Márton István, Radák János, 
Vitéz Rákosi István, Vas Mihály, Mester Mihály, Vas János, Kiss 
Vendel, Kisgeci István, Radák János (Jónás), Bencsik István.

A község neve az 1332—1337-iki pápai tizedjegyzékben 
szerepel először. 1454-ben a vránai perjelség, 1550-ben Török 
János, 159S-ban pedig hosszabb időre a Zrínyiek birtoka. Ez 
igen régi egyház történetére vonatkozólag jóformán helyi adatok 
állnak rendelkezésünkre. Egyik régi anyakönyvén levő feljegy
zés szerint: »A reformációtól fogva Udvarhelyen a helvetiai 
vallástételt követőknek szabad vallásgyakorlatuk és a... temetői 
mezőn kőtemplomjok volt«. Sok ideig prédikátorkodott náluk 
Bottyáni Mihály és Károlyi Ferenc. Két iskolatanítójukról is 
van említés: Dezső Györgyről és Fejérváriról. Mikor a törökök, 
majd a kurucok a falut templomostul elpusztították, lakóit leöl
ték vagy rabságra hurcolták, az életben maradottak a közeli 
berkekben húzódtak meg, de egyházi életük ekkor sem maradt 
abba, állandóan voltak előkönyörgőik, vagy tanítóik. Az árvíz 
pusztításától sokat szenvedő népet gróf Festetich Kristóf föl- 
desür megsajnálván, 1706-ban a mostani helyre telepítette őket.
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Budis István volt Iietesi lelkész és esperes 1745-ben kelt leve
léből is nyilvánvaló régisége az egyháznak, mely úgy látszik, ez 
időben elnyomatás alatt volt.

Emlékezetben maradt, hogy a török pusztítás és vallásüldö
zés idején a hívek Ötvös-Kónviba jártak istentiszteletre.

Jelenlegi temploma 185b-ban épült, tornya 1892-ben újra 
fedetett. Nagyméretű impozáns épület. Hadi célra igénybe vett 
harangjaikat 1922-ben pótolták.
_ A tanítói lakás és iskola 1860 körül énült.

A lclkészlakot 1882-ben építették 4239 forint költséggel. 
Kényelmes, masszív épület.

Lelkészek és tanítók. Régi feljegyzés szerint: A törökök
nek... bejövetele előtt vagyon emlékezet két prédikátorról, de 
ezeknek elmenetelük után a nép nagyon elfogyván, sem prédiká
torok, sem mesterek nem volt bizonytalan sok ideig. Szaporod
ván a nép, nyertek a felsőbbektől egv Erdélyi György nevű 
preoransmestert, ki 30 esztendeig volt itt,., utánna lett Lippai 
István... 4 esztendeig. Ezután Sági Péter... 14 esztendeig. 
Ezután... Szente István 6 esztendeig'.. Szoboszlai István 4, 
Szelíd Mihály 4, Szilágyi Márton 6, Mátyási Márton 3, Kovács 
Gergely 4, Kari József 10 évig, Sápi Péter? Császár János 
1S15—, Vccsey Sámuel 1823—, Gencsi István 1837—, Odor 
Sándor 1853—186S. Ő volt az utolsó preoráns tanító.

Első lelkész Becsák Sándor 1S6S—, Szikszay Ödön 1SS3—, 
Földváry Jenő? Mózes Ernő ?—1925, Gaál Dénes 1925-től 
a mai napig.

Anyaegyházzá lévén, 186S—lSS3-ig lelkész tanított, 
ettől kezdve rendes tanítók: Czakó Gábor, utána Harangozó 
Nagy Sándor lSS9-töl? Molnár István —1922. Orbán István 
(helyettes) 1922. Mózs Kálmán 1922. Kis József 1923-tól mai 
napig.

Másodtanítók: Kis József 1923. Kissné Izsák Jolán 1924-től
mai napig.

S z e n t a.

Lelkész: Németh Zsigmond, az anyaszentegyház lelkésze. 
Tanító: Máté János sz. 1901. Szentán szolgál 1903 óta. 
Gondnokok: Lukács Ferenc, Péter Sándor. Presbiterek: 

Budis Mihály, Felső Ferenc, Felső István, Felső József, Felső 
Mihály, Péter Ferenc, Péter István, Pécr S. János,
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Nagyon régi község, már 1360-ban meg volt. 1550-ben 
Török János birtoka. Reformálásának idejét nem tudjuk. A 
Kanizsai Pálfi János püspök által 1634-ben összeállított jegyzék
ben mint anyaegyház szerepel, melyhez Bolhás filia gyanánt 
tartozott, hova lelkészül az 1634. évi kiskomáromi zsinat Horváth 
Pált rendeli Gelscről, kit Fider Mihály csurgói lelkész fel
ügyeletére biz, mint »igen ifjú és gyermekszabásu« fiatalembert. 
»A püspök megengedi neki a prédikálást, de a keresztelésre nem 
engedett s nem is enged neki szabadságot, mig haját illendő- 
képen nem neveli.« Az 1635. évi szentlőrinci zsinaton Horváth 
Pált aztán lelkésszé is avatják a szentai egyházba. 1657-ben 
lelkésze Hercegszőlősi János, 1660-ban pedig Kisvárdai János. 
Ettől kezdve nem tudunk sorsáról egészen 1784-ig, amikor Alsók 
Ielkésztartási jogot nyervén, Csurgóval, Nagymartonnal együtt 
Szenta is hozzácsaphatott filia gyanánt. Utóbb hosszú ideig 
Csurgó filiája volt, jelenleg azonban ismét Alsókhoz tartozik.

Templom. Az istentiszteleteket régebben Varga Ferenc ko
ronás pajtájában tartották. A mostani templom lS25-ben épült 
vörösre festett fatoronnyal, de 1854-ben megnagyobbították, 
falait felemelték, _ téglatornyot építtettek hozzá, melyet utóbb 
vörösrézzel fedtek s két Westfáliában készült acélharanggal 
szereltek fel.

Tanítóink, iskola. A tanító 1816-ig árendás lakásban lakott, 
mig 1816-ban, a preoránsi állás szervezésekor a gróf Festetich 
György által adományozott iskola, tanítói lakás és két hold bel
sőség birtokába nem jutottak. A jelenlegi lakás és iskolahelyiség 
1863-ban épült a hivek áldozatkészségéből Verbay István csurgói 
lelkész buzgó közreműködésével.

Tanítók: Verbay István 1812—. (Csak két hetet töltött itt 
s innét prédikátornak elvitték.) Vecsey Sámuel 1812—1S14. 
A következő 1815-ik évben a tanítói hivatal üres volt. Aáicskei 
János 1816— (meghalt 1817-ben), Pap János 1818—1827. Dienes 
János 1827—, Balogh Bálint 1829—, Fii 1 üp Lajos 1832—, Odor 
Ádám 1834—, Vecsey József 1836—, Máté Gergely 1839—, 
Szakáll Mihály 1845—, Máté József 1854—, Varga Sándor 
1862—, Ráskó Aáihály 1896—?, Nagy Lajos ?—1923. Máté János 
1923-tól mai napig.
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3. Inke, Nemesdéd.

Kedden, 13-án reggel indult Püspök úr Csurgóról Ilikére, 
mely.útján innen egészen Nagybajomig Huszár Aladár egyházul, 
gondnok helyetteseként dr. tíene Kálmán igazgató csatlakozott 
kíséretéhez. Kedves epizódja volt a szép útnak az iharosberényi 
evangélikus egyház meleg üdvözlete, melyet Káldi Gyula ev. 
lelkész, Püspök úr egykori tanítványa tolmácsolt. Kevéssel ez
után feltűnt az inkei lovasbandérium kettős sorfala. Inkén a 
község nevében Németh Sándor községi biró, az inkei ref. 
egyház nevében Bolla Pál lelkész üdvözölte Püspök urat, mely 
alkalommal jelen volt még a behívott nemesdédi presbitérium
mal Horváth Endre lelkész és Tóth József segédlelkész. A fo
gadtatás után azonnal bevonult a hatalmas gyülekezet az impo
záns templomba, hol az iste ítisztelet folyamán Bolla Pál lelkész 
imája után dr. Antal Géza püspök tartotta meg nagyszabású 
főpásztori beszédét és imáját.

Püspök úr egyházi beszéde.

»Kegyelem néktek és békesség a mi Atyánktól és a 
mi Urunktól, a Jézus Krisztustól.« Pál apostolnak e 
szavaival köszöntelek benneteket, inkei és nemesdédi 
ref. szent gyülekezet, itt megjelent hívek.

Öröm tölti el az én lelkemet, amikor itt körültekin
tek, mert amint odakint a virágos tavasz örömre han
golja az ember szivét a maga riigyfakadásával és illa
tozó virágaival, igazi és mély öröm tölti el az én lelke
met is, ha a ti arcotokba tekintek, s a ti arcotokon lá
tom e község daliás ifjainak, hajadon leányainak, éle-
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medett férfiainak és nőinek azt az örömét, amelyet az 
Gr Isten kegyelméből ide vezéreltetésem keltett ti- 
bennetek.

Legyetek meggyőződve, hogy ez az öröm bennem 
a legteljesebb viszonzásra talál, mert veletek érzek, a 
ti sorsotokon aggódom és a ti hitetek felett őrködöm.

Keresztyén Gyülekezet! Kegyelem néktek és bé
kesség, köszönthetnélek-e szebb szavakkal, mint az 
apostolnak eme szavaival, hiszen eme szavakban benne 
foglaltatik a mi keresztyén vallásunk lényege. Mert 
amikor az Isten kegyelmét hívjuk segítségül, mit te
szünk egyebet, mint azt, hogy mi gyarló, földi teremt
mények megalázkodunk a Mindenható örök Felség 
előtt, s mint gyarló, bűnös emberek a legmélyebb alá
zattal járulunk Ahhoz, aki maga az örök Szentség, 
Jóság, Tisztaság.

Óh, keresztyének, aki igazán átérzi, aki igazán 
átgondolja, hogy életének alig van pillanata vagy 
órája, amelyben az isteni szentséget a maga gondola
taival, a maga szavaival, vagy a maga tetteivel meg 
ne bántotta volna, érezhet-e mást, mint a legmélyebb 
megindulást azon a kimondhatatlan isteni kegyelmen, 
mely ennek a bűnös, gyarló embernek lehetővé teszi 
azt, hogy alázatossággal, de teljes bizalommal for
duljon Ahhoz, akinél van minden jó adomány és töké
letes ajándék.

Igen, mert hiszen szent vallásunk azt tanítja, ke
resztyén gyülekezet, hogy az isteni kegyelem, amellyel 
én titeket köszöntelek, megnyilatkozott ezek iránt a 
gyarló emberek iránt abban, hogy leküldötte Azt, aki 
bűn nélkül való volt, az ő egyszülött Fiát, engedte 
szenvedni, engedte a legcsúfosabb halállal, a kereszt
fának halálával meghalni miérettünk, hogy mi az ő ne
vében bízva, hitünket és reménységünket Ö benne he
lyezve, megigazuljunk Isten előtt.
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Óh bizony, nincsen annál nagyobb kegyelem, ke
resztyén gyülekezet, mint amit az Isten a gyarló embe
riséggel szemben gyakorol, amikor nem tekintve a mi 
vétkeinkre, a mi fogyatkozásainkra, arra, hogy mind
nyájan elpártoltunk az ő törvényétől, lenyújtja hoz
zánk atyai kezét és atyai keblére ölel bennünket.

A mi Megváltónknak, a mi Urunk Jézus Krisztus
nak a megjelenésében lett a mienk ez a kegyelem, 
amellyel ime ma köszöntelek benneteket. Csak azt fű
zöm ehhez az én köszöntésemhez, hogy életetek egy 
percében se feledkezzetek meg arról, hogy ez az isteni 
kegyelem ingyen való, nem a mi érdemünkből törté
nik, hiszen mi Isten előtt mindnyájan haszontalan szol
gák vagyunk. Ezért az ember Ö vele szemben örök há
lára, örök alázatosságra van kötelezve.

És köszöntelek titeket, inkei és nemesdédi szent 
gyülekezet, azzal a másik szóval, amellyel az apostol 
köszöntötte az ő római híveit: Békesség néktek.

Köszönthetnélek-e szebb, felségesebb szóval, mint 
a békesség szavával; hatalmasabb igével, mint azzal 
az igével, mely a mi Megváltónk születésekor az an
gyalok mennyei karában zengett alá: »Békesség e föl
dön és az emberekhez jóakarat«; szentebb, magaszto- 
sabb igével, mellyel a keresztre feszített, de feltáma
dott Krisztus köszöntötte feltámadása után az ő tanít
ványait: »Békesség ti nékt ek!«

Keresztyén gyülekezet! Egy világháború borzalmai 
után, mind az után a szenvedés után, amelyet ez az 
emberiség egyetemére és ebben különösen éppen a 
keresztyén egyházakra rázúdított, kell-e valakinek még 
magyarázni azt, hogy mit jelent ez a szó: békesség? 
Hiszen annak, hogy nem volt békesség az emberek 
között, nem volt békesség a nemzetek között, óh 
mennyi ezer és ezer, millió és millió emberi élet adta
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meg az árát! Mennyi ezer és ezer hős jár közöt
tünk csonkán, bénán, aki mind annak a rettenetes bé
kességellenes szellemnek az áldozatai, amely a világ
háborút létre hozta!

De vájjon, keresztyén gyülekezet, ha a legborzal
masabbtól eltekintek is,, ha nézem az egyeseknek, en
nek a gyülekezetnek az életét, akkor is azt kérdezem 
magamban, kivánhatnék-e tinektek valami jobbat, ma- 
gasztosabbat, mint a békességet, amivel az Ür Jézus 
köszöntötte az ő tanítványait?

Hiszen, keresztyén gyülekezet, minden társada
lom létének alapja a család, a családi élet. Már most 
gondoljatok el egy családot, amelyben nincsen békes
ség. Fájdalom, hogy ezt nemcsak elgondolni könnyű, 
de mindennap megtapasztalni sem tartozik a ritkasá
gok közé! Gondoljatok el egy családot, ahol a férfi 
békételenkedik az ő feleségével, ahol a nő békételen- 
kedik az ő férjével, ahol a szülők nem békés szeretet
tel vannak gyermekeik iránt és a gyermekek a szülői 
tisztelet és szeretet helyett a szülők életének minden 
percét megkeserítik magukviseletével. Vájjon az ilyen 
családi élet igazán boldognak, szerencsésnek mond
ható?

Állítsátok ezzel szemben azt a családot, ahol a 
családtagok között békesség van, ahol férfi és nő 
együtt munkálkodnak azon, hogy a családot emeljék, 
gyermekeik jövőjét biztosítsák, azokat a magukénál 
jobb sorsra képesítsék, a gyermekek kiveszik a részü
ket a munkából, mely a család fenntartásához járul. 
Ezeknél a családoknál, ha eljön a pihenés csendes 
órája, az áldott este, a családfő — ami fájdalom, egyre 
ritkább és ritkább — előveszi a bibliát és felolvas ab
ból egy fejezetet és a családtagok rázendítenek szép di
cséreteink és zsoltáraink közül az egyikre vagy másikra,
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Ilyenkor nem azt érzi-e az ember, mintha a békesség 
angyala szállana alá és hintené erre a családra a békes
ség és nyugalom áldását? És ha az a család megjelenik 
az Ürnak szent házában, hogy ott hallgassa az örök 
élet igéit, nem látjuk-e ennél a családnál a békesség 
minden áldását, azét a békességét, amellyel az Gr Jézus 
köszöntötte a maga tanítványait?

Ám, keresztyén gyülekezet, nemcsak a családban 
ilyen fontos a békesség. Éppen ilyen fontos abban a 
kisebb közületben, amelyet községnek és abban a kö- 
ziiletben, amelyet a Krisztus anyaszentegyháza szent 
gyülekezetének nevezünk. Nem itt is az-e a legfonto
sabb, hogy a község tagjai egymást támogassák a köz
ség felvirágoztatására, az elöljárók munkáját könnyűvé 
és gyönyörűségessé tegyék a község érdekében és a 
gyülekezetben a Krisztus országának terjesztése ér
dekében?

Maga Krisztus mondja, hogy minden ország, 
amely magával meghasonlik, elpusztul és egy város, 
vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik ma
gával (Máté XII: 25). Bizony, amely házban, amely- 
községben, amely gyülekezetben a békételenség szel
leme ütött tanyát, ott ahelyett, hogy az építés munká
ját látná az ember és annak nyomán a boldogság épü
letét felemelkedni, egyik rombolás a másikat követi, 
inig végre a családi, községi, gyülekezeti élet mind ro
mokban hever.

Mondhatnék-e azért valami jobbat, áldásosabbat, 
mint amikor az apostol szavaival köszöntelek bennete
ket: Kegyelem néktek a mi Atyánktól és a mi Urunk
tól a Jézus Krisztustól és a békesség lelke lakozzék ti 
közietek? Keresztyén gyülekezet, Jézus Krisztus a bé
kességet hozta le a földre. Nem e világnak a békessé
gét, hanem annak a világnak a békességét, amelyből ő
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alászállott, hogy bennünket abba a világba felemeljen.
Mert ennél a földi békességnél is van egy na

gyobb békesség, mely után az ember lelke sóvárog és 
ez az a békesség, amelyet Krisztus hozott alá. Hiszen, 
keresztyén gyülekezet, az ember földi élete csak egy 
arasznyi lét. Az ember.földi élete, amint annak kezde
tét nem ismerjük, úgy nem tudjuk azt sem, hogy mi
ben végződik, csak azt látjuk, hogy a halálos ágyon a 
földi lét maga befejeződik, de hogy ez hova kapcsoló
dik át és hogyan lesz ebből a földi korlátok közé szo
rított életből az örökkévalóság tagja és osztályosa, ezt 
mi nem láthatjuk. Itt, keresztyének, a hit jön segítsé
günkre, mely azt mondja, hogy amint magában a ter
mészeti világban nem semmisül meg semmi sem, leg
feljebb átváltozik, átalakul, úgy nem semmisülhet meg 
abban a szellemi világban sem, amelynek osztályosául 
az ember tudja magát, nem semmisülhet meg a legne
mesebb: az ember lelke.

Ennek a léleknek a békességét kell nekünk vár
nunk, ennek a halhatatlan, meg nem semmisülő, az 
örök világba belekapcsolódó léleknek a békességét. 
Mert, higyjétek el, a legszerencsésebb ember a földi 
életben, az se érez teljes kielégülést, ha aggódva bele
tekint sírjának éjszakájába; az se érez teljes nyu
galmat, boldogságot, ha arra kell gondolnia, hogy el
jön az óra, amelyben az. ő lelke megkéretik, hogy szá
mot adjon az ő sáfárkodásáról, melyet itt e földi élet
ben végzett.

Igen, keresztyének, nekünk számot kell adnunk a 
mi sáfárkodásunkról. Krisztus egyik leggyönyörűbb 
példázata mutatja, hogy minden egyes emberre bizo
nyos talentum van bízva, az egyikre öt, a másikra 
kettő, a harmadikra egy; de ember, akire talentum ne 
volna bízva, nincs és azokról, amelyek ránk bízattak,
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nekünk, a mi sáfárkodásunk révén kell gondoskodnunk 
és nekünk számot kell adnunk a mi sáfárkodásunkról.

Hiszen, keresztyén gyülekezet, vagyunk-e mi e 
földi életben egyáltalában egyebek, mint az örökké
valóságnak sáfárai? Hát akinek földje van, akinek 
nagyszámú holdjai vannak, csak egy maroknyit is el- 
vihet-e magával az örökkévalóságba és nem kell-e néki 
ott majd ezek nélkül a holdak nélkül adni számot ar
ról, hogy hogyan sáfárkodott a rábízott földi javakkal 
idelent? Vájjon azt a maga örömeire, szórakozásaira 
használta-e fel, vagy pedig úgy, hogy az ő sáfárkodása 
nyomán áldás, boldogság, megelégedés, békesség fa
kadt, hogy a szegényen könyörült-e, a szőnijuhozót 
megitatta-e egy pohár vízzel, a mezítelent felruházta-e? 
Mert Krisztus mondja, hogy aki ezt csak egyikével 
ezeknek a kicsinyeknek cselekedte, bizony ő vele cse
lekedte (Máté XXV:40), ő, aki az apostol szerint szó
szólónk az Atyánál, még ha vétkezünk is (I.Ján. 11:1), 
mennyivel inkább szószólónk, ha az irgalmasság csele
kedetét cselekesszük.

Amellett a földi békesség mellett van a léleknek 
egy magasabb vágya, egy magasabb békesség után és 
ha ezt a vágyát a léleknek mi kielégíteni nem tudjuk, 
akkor haszontalan sáfárok voltunk idelenn a földön, 
akik mint hütelcn sáfárok elveszik majd odafenn a ma
guk büntetését.

Az ember akkor érzi igazán magasabb rendelteté
sét, akkor felel meg azoknak a kötelességeknek, ame
lyek rá, mint keresztyénre várnak, ha megteszi mind
azt, amivel a léleknek ezt a békességét munkálja.

Keresztyén gyülekezet, amikor én az apostol sza
vaival köszöntelek benneteket, amikor az isteni kegye
lemben való feltétlen bizalmat kötöm a ti szivetekre, 
amikor azt hangoztatom, hogy keressétek a békességet,
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amelyet Krisztus hozott alá, úgy érzem, hogy a legna
gyobb jót kívántam rátok, amit földi ember a maga 
részére csak kívánhat. A legnagyobb áldást ígérem, he
lyezem nektek kilátásba, amit az isteni kegyelem az 
embereknek kilátásba helyezett. Óh, hogy ez a Krisztus 
békessége beszálljon a mi szivünkbe, hogy mi mint igaz 
keresztyének teljesítsük a földi életben ránk váró kö
telességeket családunk, községünk, gyülekezetünk, ha
zánk iránt és önmagunk iránt, jertek, emeljük fel szi- 

‘ vünket és kezeinket a Mindenható Felséghez.

Egyházak története.

I r k e.

Lelkész: Bolla Pál, sz. 1SS0. lukén szolgál 1006 óla.
Tanító: Varga József, sz. 188S. lukén szolgál 1913 óta.
Gondnok: Kiss György. Presbiterek: Balogh József, Bckcs 

Sándor, Berkes Ferenc, Berkes György, Czippán György Dávid, 
Czippán János m., Czippán József, Dömötörfi János, Kis Berkes 
György, Németh Sándor Kis, Papp Ferenc és Szabó György.

Inke ősrégi lakott hely, melynek határában kö- és bronz
kori leletekre akadtak. A község neve 1278-tól gyakran előfordul. 
1332-ben egyházas hely. 1-106-tól több mint másfél századon át 
a berzencei Lórántfiak birtoka. 1727-től a Szcgedvek bírják a 
legutóbbi időkig. Jelenleg a Hohenlohe-féle hercegi birtokot 
Bethlen István gróf miniszterelnök bérli, ki gyakran időzik itteni 
kúriájában.

Egyháza szintén régi egyház, melynek kezdetét a többieké
hez hasonlóan homály fedi. Kanizsai Pálfi János püspöknek az
1634. évi kiskomáromi zsinat jegyzőkönyvében foglalt összeírása 
szerint Inke, Déd és Vése egy lelkészséget alkottak, mely a föl
jegyzés idejében üresedésben lévén, nem ájlapítható meg, melyik 
volt közülük az anyaegyház, de azon körülményből, hogy már a 
következő évben és később is gyakrabban találkozunk inkei 
lelkésszel, mig nemesdédivel csak 1659-től kezdve, erős való
színűséggel Inke anyaegyházi jellegére következtethetünk. Az
1635. szentlőrinci zsinaton az inkei lelkészségre felavatják Döme-
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tör Pétert. 1640-ben lelkésze Kovács Pál, 1643-ban Fábri Pál, 
1657-ben Váczi István, kinek nevével két év múlva már a nemes- 
dédi lelkészek közt találkozunk, 1664-ben pedig Séllvei András. 
1720-tól kezdve mintegy 40 évig lévitát tartottak s volt egy ora
tóriumuk, mely később leégett.

Az 1741-ben épített új oratóriumot a vármegye lepecsé- 
teltette, a lévitát elűzte, de három inkei lakos 1760-ban a pecsétet 
feltörte s újra jártak templomba. A vármegye azonban a tette
seket elfogatta s a tapsonvi börtönben erőszakos halállal fenye
gették, úgy hogy azok végül öngyilkosságra gondoltak. De köz
ben egyik meghalt, a másik kettőt pedig azzal a feltétellel, hogy 
pápistákká lettek, haza bocsátották egy pápista mester kíséreté
ben, kit a református híveknek 17$0-ig tartani kellett, ellenben 
a ref. lévitát a szolgabiró a határra kihordatta.

A türelmi rendelet következtében végül a pápista mestertől 
megszabadulhattak. 1780-ban ref. preoránst vittek be, 1700-ben 
pedig megszervezték újra a lelkészt állást.

A fából készült oratórium helyett 1S40 táján megépítették 
mostani szép nagy templomukat szilárd anyagból, melybe 1011- 
ben egy modern 8 változatú orgonát állítottak 3000 korona érték
ben. A háborúban elrekvirált nagyobb s 1023-ban elrepedt kisebb 
harang helyett 1024-ben a Harangmüvcknél egy 224 kg.-os és 
116 kg.-os C, É hangú harangot rendeltek, melyre a hívek két 
nap alatt 124 mm. rozsot és 15 mm. tengerit adtak össze s köz
ben épületeik rendbehozatalára és melléképületeikre is időnként 
nagy áldozatokat hoztak. Új lelkészlakásuk részben a régi falak 
felhasználásával, most épül a legmodernebb kivitelben; az 
egyházmegye legnagyobb parókhiája lesz.

Az iskolaépületet s tanítói lakást szintén most alakítják át. 
Az épület eredetéről adatok nincsenek.

1780-tól 1700-ig preoráns mester volt: Szenté István és 
Szoboszlai István.

Lelkészek 1700-től: Vecsei József, Szénássi István, Demeter 
János, Dezső János, Márton Gábor, Földvárv Péter, Benkő Já
nos 1817-ig. Barakonvi Sámuel 1817—1854. Horváth Endre 
1855 —1806. Helyetteslclkészek: 1808-ban Somogyi György és 
Németh József. Rendes lelkészek: Dömötör Lajos 1808—1800., 
Németh József Í800—1003., Jezerniczky Dániel 1003 —1004. 
Helyettes lelkészek: Gergely Győző 1005, Horváth Gábor 1005— 
1006. Rendes lelkész Bella Pál 1006-tól mai napig.
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Tanítók az említett preoránsok után: Deáki József, Tubul 
Mihály, Bodó Áron, Molnár János, Sütő István, Kazi Sándor, 
Nagy József, Gyenge Imre 1S00 —1900. Fodor Gyula 1000-- 
1003. Hörömpöly Gyula 1003—1011. Bajusz Gyula 1012— 
1013. Varga József 1013-tól mai napig.

Másodtanítók: Szabó Sándor 1013—1022. Mózs Kálmán 
1022. Ekkor a másodtanítóságot a tankötelesek csökkenése miatt 
az egyház ideiglenesen beszüntette.

Nemesdéd.

Lelkész: Horváth Endre, sz. 1857. Nemesdédcn szolgál
1000 óta.

Tanító: Jindra Teofil igazgató-tanító, sz. 1877. Nemesdédcn 
szolgál 1001 óta.

Gondnokok: Lovászi György és Szabó József felső. Pres
biterek: Berke János, Józan Károly, Kőrössy Imre, Kulcsár Dá
vid, Kulcsár Imre, Lukács Sándor alsó, Nagy Béla, Nagy D. 
Lajos, Nagy István, Nagy Sándor ifjú, Stephaik Dénes, Szabó 
József m.

A község először az 1332—1337-iki pápai tizedjegyzékbeu 
fordul elő. A XV. század elején Berzenczei Lórántfi Györgyé, 
utóbb a szakácsi pálosoké. Köznemes lakóinak szabadalmát III. 
Károly király 1710-ben újra megerősítette.

Egyháza a legrégibb somogyi egyházak közül való. Baksay 
Sándor Dáma c. történelmi körképében a reformáció hívei között, 
szerepel már a mohácsi vész idején nemesdédi Szabó Gergely 
feltehetőleg nem minden történelmi alap nélkül. Egyébként saj
nos, meglehetős kevés adatunk van múltjáról, a meglevők is 
jobbára már a XVII. század második fele után következő időkre 
vonatkoznak.

Az 1721. pesti commissio és az 1744. vármegyei inqui- 
sitio adatai szerint emlékezet óta csak református vallásgyakorlat 
volt uzusban. Kanizsai Pálfi János püspök 1034. évi összeírása 
szerint lükével és Vésével együtt alkotott le'ikészi állomást s az 
ez időben tartott zsinatokon inkei lelkész nevével gyakrabban 
találkozunk, nemesdédiével pedig csak 1657 után. Ezidőhen tehát 
valószínűleg Inke lehetett székhely, de Nemesdédnek is megle
hetős önállósága lehetett az ügyeit vezető s talán csak a legfon
tosabb ügyekben a lelkésztől függő akadémikus rektor vezetése
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alatt, kik igazi jóhirii iskolájában működtek s még a XIX. szá
zadban is jóidéig a nemes hivek gyermekeinek a latin nyelvet is 
tanították. 1657-től kezdve azonban, amikor Révkomáromi Ger
gely volt lelkésze, többször rátalálunk nemesdédi lelkész nevére, 
így 1659-ben Váczi Istvánéra, 1663-ban Szentlőrinczi Lászlóéra, 
— egészen bizonyos anyaegyház jellege. A gyülekezet, mely 
majdnem egészen nemesekből állt, nem igen szenvedett üldöz
tetést »mindenkor állapota csendes volt«. Mindössze az 1746-ban 
lezajlott eljárásból tudjuk, hogy a misézni betolakodó nemesvidi 
páterrel szembe szálltak s ezzel nagyobb vizsgálatra adtak alkal
mat. Szájhagyomány szerint az ez idő tájban keletkező kath. 
templomot kálvinista nemeseknek büntetésből kellett építeni. 
Hogy vau-e ennek alapja s van-e a két dolog között összefüggés, 
adatok hiányában megállapítani nem lehet.

Templom. A kuruc világban a vármegyét feldúló rác pusz
tításkor a régi templomot felégeiték, másik épült fából, melynek 
elpusztulása után 1804-ben téglából toronnyal új templom épít
tetett. De ezt a templomot sem soká használhatták, mert 1826- 
ban a község nagy részét megsemmisítő tűzvész porrá égette az 
iskolával, lelkészlakkal, Veress István lelkésznek nagyértékii 
könyvtárával s minden holmijával együtt. A leégett templomot 
1826—1830-ban építették újra. E mostani templomot többször 
renoválták. Nagy Imre 1882-bői való 1000 koronás adományából 
toronyórával szerelték fel, 1898-ban pedig nemes Lukács Károly 
és neje 1200 koronás ajándékából orgonával is ellátták. Ugyanők 
készítették a fehér márvány urasztalát is. Általában a híveknek 
egyházuk iránt való szeretete igen sok adományban és hagyo
mányban nyilvánul. A templom a folyó évben ismét renoválás 
alatt van.

Lelkészlak. Az 1826-iki tűzvész alkalmával a lelkészlak is 
elpusztulván, a lelkész 8 esztendeig a falu felső végén bérelt 
házban lakott, mig lS34-ben a lelkészlakot fel nem építették. Ez 
épület anyagát az egyház 1905-ben eladta s akkori iskoláját ala
kíttatta át terjedelmes lelkészlakká.

Iskola. Tanít ólak. Az 1826-ban leégett iskola helyett fa
talpra, sárfalakkal, zsupptetöre készítettek másikat. De e rom
landó épület helyett 1870-ben téglafalakkal cseréptetőre jó erős 
épület került, mely 1905-ben 2500 korona költséggel lelkészlakká 
alakíttatott át s a szomszédságban újonnan szerzett belsőségen

5
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ugyanekkor 8500 korona kiadással teljesen új, igen szép, tágas 
új iskola és tanítólakás épült.

Lelkészek: Kévkomáromi Gergely 1657. Váczi István 1650. 
Szentlőrinezi László 1663. Utánuk: Büki István, Marosi —, Ko
máromi
22 évig, 1723-17-15. Hubai Bálint 17-15—, Sebessi Sámuel 
1747—, Ács István 1762—, Magyarosi János 1767—, Gál János 
176S—, Teremhegyi Bika Sámuel 1770—, Egeraljai Boncz János 
1782—, (Miklósi István interimális), Mikolai András 17S4—, 
ifj. Gál János 17S8—, Banai Mihály 1701—, Boda János 1796—, 
Kovács József 1S02—, Márton Gábor 1805—, Rádóczi Nagy Fe
renc 1809—, Fodor János 1S10—, Ujj János 1814—, Veress Ist
ván 1821—, Torma Dávid 1S34—, Bosznay Sándor 1836—, Kiss 
Viktor 1S41—, Veress István (az előbbi hasonlónevü fia) 1853—, 
Vághó Sándor h. lelkész 1862—, Becsák Sándor 1863—, szept.-ig. 
Begedy István 1S63—1S64., Becsák Zsigmond 1S64—, Erőss 
Dániel 1S66—, Kiss Viktor 1867—1891., Mátyás Mihály 1S93— 
1903., Németh József 1903—1904., Fábián Zoltán 1904 —1909., 
Horváth Endre 1909—1927.

Tanítók: Neveik csak 1863-tól vannak meg. Nagy Károly 
1863—, Czakó Gábor 1869—, Izsák Lajos 1873—, Kuthy István 
1S74—1S9S., Gyenge Aladár h. tanító 1898—1899., Szentpétery 
Pál 1S99—1900., Makay Márton s.-tanító 1900—1901., Jindra 
Teofil igazgató-tanító 1901-től mai napig.

, Fejérvári —, Körösi Ferenc esperesKörmendi

M'



4. Böhönye, Alsósegesd, Nemeskisfalud.

ínkéről 14-én, szerdán reggel az inkei lovashandérinrn kísé
retében utazott tovább Püspök úr Vése felé, ahol az evangé
likus egyház részéről Németh Pál esperes és Binczi Dániel 
kántortanító üdvözölték Püspök urat. Tovább haladva Böhönye 
felé, a község határán Haánt Lajos csurgói főszolgabíró búcsút 
vett Püspök úrtól, a marcali járás főbírája nevében pedig Gréczi 
József főjegyző fogadta Püspök urat. A menetet innen a böhö- 
nyci lovasbandérium vezette a községbe, hol a községi képviselő
testület élén Horváth Sándor községi biró, a böhönvei ref. 
egyház nevében Bélaváry Ferenc, a behívott alsósegesdi ref. 
egyház nevében Györék József, a nemcskisfaludi ref. egyház ne
vében Farkas István lelkészek mondottak üdvözlő beszédet, majd 
Vörös József róm. katli. plébános, Gréczi József községi fő
jegyző a képviselőtestület élén, Richter Ernő mérnök gróf Fes- 
tetich Sándor nevében, Simonyi Emil Böhönye és vidéke általá
nos ipartestülete nevében üdvözölték Püspök urat.

Üdvözlések után a templomba vonult a népes gyülekezet, 
ahol Bélaváry Ferenc lelkész imája után dr. Antal Géza püspök 
építette a lelkeket beszédével és imájával.

Püspök úr egyházi beszéde.

Kegyelem nektek és békesség a mi Atyánktól és 
a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Pál apostolnak 
eme szavaival köszöntelek benneteket böhönvei, alsó- 
segesdi és nemeskisfaludi gyülekezetek itt megjelent 
tagjai.

Kegyelem néktek és békesség, mondhatnék-e ál
dásosabb kívánságot tireátok, mint a mindenható Isten-
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nek végére mehetetlen kegyelmét és azt a békességet, 
amelyet a Jézus Krisztus hozott a földre, ültetett az 
emberi szivekbe? Azért a szives fogadtatásért, amely
ben e gyülekezet tagjai engem részesítettek, mit ad
hatnék viszonzásul nagyobbat, üdvözítőbbet, mintha 
az apostol mondásaként az isteni kegyelmet és a Jézus 
Krisztusnak békességét kérem e gyülekezet tagjaira, 
nagyjaira és kicsinyeire?

Keresztyén gyülekezet, az utóbbi évtizedekben 
szokássá vált kicsinylőleg beszélni a hitről, a hitnek 
erejéről; az utóbbi évtizedekben lépten-nyomon hal
latszik az a felfogás azok részéről, akik szivükben a 
vallástól elidegenedtek, hogy a vallás csak egy puszta 
álom, a vallás nem ad erőt az emberi léleknek, a vallás 
megszűnt az emberi szivekben az a hatalmas tényező 
lenni, amely a múltban volt.

Keresztyén gyülekezet, ha ezzel szembe állítom az 
utolsó éveknek a tapasztalatait, nem kcll-e azt monda
nunk, hogy az ember csalódott mindenben, egy világ
háborúnak minden borzalma kigyógyította az embert 
abból az álmából, mintha a földi javak megszerzése 
volna az ember legfőbb törekvésének célja, mintha a 
földi javak — ez alatt nem pusztán csak a vagyoni ja
vakat értve, hanem életet és egészséget is — volnának 
a legfőbbek, amivel az ember rendelkezhetik. Hány 
ezer és ezer, millió és millió ifjú férfi hagyta életét a 
csatatéren? Hányán jöttek vissza, ezren és ezren, mil
liók és milliók, megcsonkultan, megbénultál! és hányán 
hulltak már sírjukba azok közül, akik a világháború ret
tenetes borzalmait négy éven át szenvedni voltak kény
telenek? Aáit használt az ifjúi élet, az ifjúi egészség? 
íme, siratjuk szivünkben azok emlékét, akik ifjan sza
kadtak le erről az életről s akik eltávoztak, mielőtt az 
emberi életnek, a rendesnek tartott végső határáig el
juthattak volna.
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Aái az tehát, amit nekünk legfőbbnek kell tekinte
nünk? Üdvözítőnk szavai szerint bármely pillanatban 
megtörténhetik, hogy megkéretik tőlünk a mi lelkünk 
s ezzel a tudattal szemünk előtt mi az, amit mindenek 
fölé kell helyeznünk: a testi élet, a test vágyai, vagy 
talán a földi javak, a szorosabb értelemben vett va
gyoni javak? Óh, keresztyének, a régi görögök a ha
lottakat ügy szokták eltemetni, hogy egy kis görög 
pénzt, obulust, pár fillért tettek a halott ajkaira, mert 
felfogásuk az volt, hogy a meghaltak lelkét egy vizen 
át viszi egy alvilági hajós, hát hogy ennek a hajósnak 
a bére meglegyen, a halottak ajkaira tettek néhány fil
lért; erre célozva kérdi a görög bölcs: »Mit gyüjtetek, 
balgák, kincset halomra, hiszen egyetlen egy obulus- 

. sál kell átmenni a túlvilágra! Jobban látták volna a 
görögök e tény igazságát, mint mi keresztyének? Nem 
hágy-é itt az ember mindent: szántóföldeket, bútorokat, 
kincseket, amint megmondotta már Jób: mezítelenül 
jöttünk e világra és mezítelenül kell távoznunk innét 
(Jób 1:21).

Keresztyén hallgatóim, úgy érzem, mintha a világ
háború borzalmai meggyőzhették volna az embert arról, 
hogy nem a test, nem a vagyon az, ami után az ember
nek törekednie kell, mert a testnek, a vagyonnak, a vi
lágnak a javai mulandók; az embernek oly javak után 
kell törekednie, amelyet a lopó el nem lophat, amelyet 
a moly és a rozsda meg nem emészthet (Máté VI: 19), 
mely átkisér bennünket erről a múlandó világról az 
örökkévalóságba.

■ A mi Urunk Jézus Krisztus széjjel járván e földön, 
különös előszeretettel tanított példázatokban, különös 
előszeretettel hirdette példázatokban azokat az isteni 
igazságokat, amelyeknek hirdetésére e földre eljött. 
Ezek között a példázatok között van egv, mely így
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hangzik: Hasonlatos a mennyeknek országa a szántó
földben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az em
ber, elréjté azt; és afelett való örömében elmegy és 
eladván mindenét, amije van, megveszi azt a szántó
földet (Máté XIII:44). — Igen, keresztyén hallgatók, 
a mennyeknek országa, a Krisztus evangéliuma a leg
nagyobb kincs s amint az okos kereskedő, mikor meg
találta azt a nagy kincset, sietett haza, hogy mindenét 
eladva, megvásárolhassa a kincset mélyében rejtő szán
tóföldet, úgy az okos ember, ha felismeri, hogy az igazi 
kincs az Isten országa, a Jézus evangéliuma, minden 
földi kincsétől szívesen megválik, csak hogy megsze
rezhesse azt a legnagyobb kincset, mely neki az örökké
valóságot biztosítja.

Keresztyén gyülekezet! Gondolkoztatok-e azon, 
hogy micsoda erő lehetett az az első keresztyéneknél, 
mely őket arra képesítette, hogy minden üldözéssel, 
minden sanyargatással és kínzással szembeszállva, meg
álljának a Krisztus evangéliuma mellett, a Jézus Krisz
tusban vetett hit mellett? Hiszen még gyermekkoro
tokban tanultátok, hogy a római császárok micsoda 
rettenetes módon üldözték az első keresztyéneket, 
állatbőrökbe varrták, szurokba mártották őket és úgy 
gyújtották meg, hogy mint fáklyák világoljanak az éj
szakában,' a vadállatok elé vetették őket, melyeket ket
receikből kiéheztetve rájok bocsátottak — és ezek a 
keresztyének a Krisztusban való hitet minden földi 
szenvedés felett állónak tartván, eltűrték mindazt, ami
vel a római császárok.őket hitüktől eltántorítani akar
ták, mert megtalálták azt a kincset, amely minden földi 
kincsnél nagyobb, a Krisztus evangéliumát, a mennyek
nek országát, melynek ha valaki polgárává lehet, min
den földi ország polgárságánál nagyobb, becsesebb 
polgárjogot szerzett meg magának.

*
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De nemcsak az .első keresztyének, hanem a refor
máció-korabeli keresztyének is hasonló üldözéseknek 
voltak kitéve, hasonló szenvedéseket voltak kénytelenek 
tűrni, mert az újra a nép közé vitt evangéliumban oly 
isteni kincset találtak, melyért joggal mondhatták »az 
én életem is nékem nem drága, csak hogy elvégezhes
sem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, 
melyet vettem az Ür Jézus Krisztustól: (Ap. Csel. 
XX: 24). Csak néhány hónappal ezelőtt emlékeztünk 
meg a gályarab lelkészekről és ez a megemlékezés bi
zonyságot tett arról, hogy ezelőtt 250 esztendővel lel
készeink inkább engedték magukat börtönbe vettetni, 
korbácsoltatni, gályákra vitetni, de azt a nagy kincset, 
melyet ők a Jézus Krisztus evangéliumában megtalál
tak, nem engedték maguktól elvétetni.

önkéntelenül is eszembe jut az üldözések idejéből 
egy megható elbeszélés: Caraffa elé idéznek egy agg 
lelkészt s mikor Caraffa, ez a vérengző zsarnok, az agg 
prédikátort izgatással vádolja, ez így felel: »Ó uram, 
én nem izgatok, én csak gyomlálom a gazt, hogy el ne 
fojtsa a virágokat«. Caraffa erre bőszükén börtönbe 
küldi az erőtlen aggastyánt. Étlen-szomjan ott van a 
börtönben, de másnap sokkal derűsebbnek, sokkal erő
teljesebbnek látszik, ügy hogy a börtönőr csodálkozik 
azon, hogy lehet, hogy egy agg ember ezeket a szenve
déseket nemcsak bírja, de mintha megfiatalodnék. Éj
szaka meg akarja lesni, hogy a csoda nyitjára jöjjön, 
bekukucskálva a börtön ajtaján, látja, hogy ott szende
reg az agg prédikátor, fejét édesdeden lehajtva a mi 
Megváltónk ölébe és onnan veszi azt az isteni erőt, 
mely képessé teszi arra, hogy minden földi szenvedés 
dacára másnap ott álljon erőteljesen és férfiasán Ca
raffa előtt és hitét meg ne tagadja.

Óh, keresztyének, nagy, felséges isteni erő van
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ebben a mi evangéliumunkban, a mennyeknek országa 
oly kincs, amelyért az okos kereskedő odaadja minden 
jószágát. Azt hiszem, hallottátok mindnyájan, hogy 
vad népek közé, különösen a XVI. és XVII. században 
európai kereskedők mindenféle üveggyöngyöket és ha- 
szontalanságokat vittek és cserébe elefántcsontot, 
aranyport és más drágaságokat kaptak. A vadak nem 
ismerték ezeknek az üveggyöngyöknek az értéktelensé
gét és nem ismerték a maguk elefántcsontjának és ara
nyának értékét s így az értékeset elcserélték az értékte
lennel. Keresztyének, nem ügy vagyunk-e mi is, mint a 
vadak, amikor ahelyett, hogy a Krisztus evangéliumá
nak mindenek felett álló értékét elfogadnánk, földi, 
múlandó dolgokba vetjük reménységünket és a mi igazi 
értékeinket engedjük magunktól elvenni, csak azért, 
hogy az értéktelen üveggyöngyöket megtarthassuk.

Keresztyén gyülekezet! Az Isten országa hasonla
tos ahhoz a kincshez, amelyet ha az okos kereskedő 
meglát, észrevesz, eladja minden jószágát, csak azért, 
hogy megszerezhesse azt a földet, melyben a kincs 
rejtve van. És most, keresztyén gyülekezet, ha éu azt 
kérdezem tőletek, hogy ilyen okos kereskedők vagytok-e 
vájjon, hogy felismeritek-e az Isten országának ezt a 
rendkívüli kincs voltát, micsoda választ kapok ajkaitok
ról? Hiszen ezt a mi ősi református hitünket képesek 
voltak egyesek megtagadni azért, mert talán néhány 
fillérrel többet kellett volna fizetni, mint amennyit ők 
a maguk szempontjából méltányosnak találtak. Hát váj
jon őseink, akik nem a maguk vagyonát, hanem életét 
hozták áldozatul, csak hogy ezt a kincset megtarthas
sák, nem voltak okosabb kereskedők, mint mi? Enged
tük magunktól ezt a kincset néhány fillér miatt elvé
tetni, mert többre értékeljük azt a néhány fillért. Ke
resztyének, ha itt-ott hangok hallatszanak, hogy nehe-
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zek a terhek, súlyos adókat kell fizetni az egyháztagok
nak, vájjon gondoltatok-e arra, mennyivel nehezebbek 
voltak azok a terhek, amelyeket 250 esztendővel ezelőtt 
a prédikátorok kénytelenek voltak vállaikon viselni, 
azokon a vállakon, amelyeken a poroszlók korbács- 
ütése hasított a vér számára utat? Ha azon tűnődtök, 
hogy néhány fillérrel többet kell fizetni, okos kereske
dők vagytok-e, mint aki eladta mindenét, csak hogy 
megszerezhesse a mennyeknek országát?

Nekünk igazi okos kereskedőknek kell lennünk. 
Mi a legjobb üzletet akkor csináljuk meg, ha a mi ve
szendő, amit minden pillanatban elveszíthetünk — óh 
hányán veszítették el csak az utóbbi években is minden 
gazdagságukat! —, kicseréljük azzal, ami elmulhatat- 
lan, ami el nem veszhet soha; ha azt, ami lelkűnknek 
ideig-óráig adhat gyönyörűséget, felcseréljük azzal, 
ami lelkűnknek a Krisztus ölök békességét adja. Akkor 
vagyunk okos kereskedők, ha nem földi javakba vetjük 
reménységünket, hanem egyedül Abba, akinek szava 
mindig igazság volt, akiben álnokság nem találtatott, 
aki leszállóit a földre azért, hogy minket magához 
emeljen, hogy a mi nyomorult, bűnös lelkünket meg
tisztítsa a bűn szennyétől, hogy váltságul adja életét 
miérettünk, hogy akik őbenne hiszünk, az Isten előtt 
mint megigazultak részesei lehessünk az örök életnek.

óh, keresztyének, micsoda nagy kincs az, amit mi 
az isteni kegyelemből ingyen, a mi hozzájárulásunk 
nélkül kaptunk, ami nem kíván tőlünk egyebet, mint 
hogy hasonlítsuk össze a földi kincsekkel és ha azt 
érezzük, hogy a szivünk békéje, a lékünk nyugalma, 
egész lényünk boldogsága össze van forrva azzal a 
kinccsel, amelyet a Krisztus ajánlott fel nekünk, akkor 
ne tapadjunk a földi javakhoz, amelyek elmúlnak, ne 
ragaszkodjunk magához a testhez, a testi élethez se,
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amelyért úgy lehet, minden pillanatban számot kell ad
nunk, hanem igenis tegyünk úgy, mint az okos keres
kedő és a múlandó, az értéktelen kincset cseréljük el 
azzal a kinccsel, amely nem fog elmúlni soha és amely
nek révén örökösei lehetünk a boldogságnak, amelyet 
Jézus ígért a benne bizó hívőknek.

Keresztyén gyülekezet, a fiatal kor néhány év alatt 
elmúlik, elmúlnak az évek, mikor az ember magát erős
nek, ellenállónak érzi, jönnek a lassú hanyatlás évei. 
Az ember maga talán az első pillanatban nem is veszi 
észre, hogy erői fokozatosan csökkennek, már nem tud 
annyit dolgozni, mint egy évvel ezelőtt, a betegség, 
gyarlóságok, gyengeségek különböző jelei mutatkoz
nak, az ember egyszer csak azt érzi, hogy az ősz dere 
megcsípte már és közeledik lassan a sir felé, mely en
nek a földi létnek a végét jelenti. Óh, mikor minden, 
amiben reménykedtünk fiatal korunkban, elhágy ben
nünket, elhágy a szépség, az erő, az egészség, — nem 
érezzük-e akkor, hogy milyen helyes lett volna, ha 
ahelyett, hogy ezekben bizakodtunk, a magunk bizako
dását vetettük volna abba a kincsbe, amely egyre na
gyobb lesz, abba a kincsbe, amelyet az Ür Jézus Krisz
tus az Isten országának nevezett, hogy mikor elkövet
kezik a legutolsó perc, amikor minden földitől el kell 
válni, azt érezzük, hogy a lékünkben ott van az a leg
nagyobb kincs, amellyel ember csak rendelkezhetik, 
ember, aki okosan rendezte a maga dolgait és az Isten 
országát nem cserélte el múlandó földi javakért.

Keresztyén gyülekezet! Ahhoz, hogy mi belássuk 
azt, hogy a földi javak felett ott áll, csak a hit számára 
elérhető magasságban az a kincs, amelyet nekünk min
dennapi imádsággal a magunkévá kell tenni, ahhoz az 
isteni kegyelem, az isteni áldás szükséges. Jertek, egye
sítsétek a ti imádságtokat az én imádságommal, bo-

f
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csássuk azt a Mindenhatóhoz, hogy Ö méltóztasson 
bennünket arra, hogy megismerjük az igaz értéket és 
meg tudjuk azt különböztetni a hamis értéktől.

Egyházak" története. 

Böhönye.
Lelkész: Bélaváry Ferenc, sz. 1858. Böhönyén szolgál 

1890 óta. •
Tanító: Kulcsár Ferenc,, sz. 1890. Böhönyén .szolgál

1911 óta.
Gondnok: Hegyi József alsó ifj. Presbiterek: Faggyas 

János, Faggyas Ferenc Sámuel fia, Kovács János, Bakos Ferenc 
p., Hajas József alsó, Jóka József aisó, Hegyi József alsó id., 
Fülöp Mihály, Hajas Ferenc ifj., Tamás József, Kovács József.

Maga a község csak 1536-ban fordul elő első ízben, de a 
határában levő Dávod puszta a középkorban falu volt s már az 
1332—37-iki pápai tizedjegyzék említi Ellesi helyiséggel együtt, 
mely most Illés-major néven szerepel. Hasonlóan régi eredetű 
Terebezd, 1331-ben a somogyvári apátság tulajdonát képező 
község, most szintén csak puszta.

Böhönye a régi eredetű egyházak közül való. Kanizsai 
Pálfi János püspök összeírása szerint 1634-ben Dávoddal (ma 
puszta) és Kisfaluddal együtt lelkészi állomás volt. Ez időben 
lelkésze Jobbágyi István, kinek díjleveléröl s magaviseletéről 
Kanizsai Pálfi János följegyzéseiből (Thury: Egyházkerület tör
ténete 285—2S6. 1.) olvashatunk egy és mást. 1657-ben Böhö- 
nyén Kisvárdai János lelkészkedett. Az 1721. pesti commisio 
és az 1746-ban Böhönyén tartott inquisitio tanúvallomásai iga
zolják, hogy emberemlékezet óta prédikátorokat tartott s temp
loma is volt. Lelkészek gyanánt Csicskai János, Bajházv, Büki 
Miklós és Szalánki Pál hosszabb időt töltöttek náluk.

1748-ban Fcstetieh Kristóf földesur hathatós támogatásá
val, de engedély nélkül készült oratóriumukat a tapsonyi pápista 
esperes elfoglalta, de az asszonyok a faépületet »reávágták« s 
alig tudott a plébános menekülni. A földesur hathatós támoga
tására a tettesek megmenekültek ugyan a büntetéstől, de a 
templomépítéstől s a gyermekek taníttatásán kívül minden egyéb 
vallásit gyakorlattól eltiltattak.
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A türelmi rendelet kiadása után 1782-hen, majd utóbb 
1786-ban hasztalan folyamodtak templomépítésért és prédikátor 
tartásért, míg 1787-ben Festetich Lajos felépítette templomukat 
s 1790-ben nemeslelkü közbenjárásával kieszközölte nekik a 
lelkésztartást is. De a lelkészi állomást mégis csak 1806-ban 
tudták megszerezni.

Mostani templomuk a negyedik. A hívek közadakozásból 
1902-ben orgonát állíttattak. 1924-ben a világhábouiban elrcqui- 
rált harangok helyett két új harangot öntettek 28 millió korona 
értékben.

Lelkészlak, iskola és tanítólakás a múlt század SO-as évei
ben készültek.

Lelkészek: Jobbágyi István 1634, Kisvárdai János 1657, 
Csicskár János, Bajházi —, Büki Miklós, Szalámid Pál. Pontosabb 
szolgálati idő és sorrend meg nem állapítható. »Az inquisitio 
után négy hónappal valami Sólyorni nevű volt a mcstcr«, ki az 
istentiszteletet a régi oratórium összedülése után istállóban vé
gezte. 1748-ban Komáromi Dániel, kinek idejében vette el a 
tapsonyi pápista esperes a templomot. Utána Csengeri Sámuel 
1753-ban, de 1757-ben ismét visszahozták Komáromi Dánielt. 
Oroszi Mihály 1760—, Bodnár János 1772—, Bétzi György 
1774—, Liber János 1780—, Csicskár János 17S4—, Csengeri 
Pál 1787—, Kiss András 1787—1802. Ö 1787—1790-ig tanító 
volt, ez évben felszenteltetvén, első lelkész lett. Vesci István 
1S02— 1S06.

Rendszeresíttetvén a lelkészi állomás, első rendes lelkész 
Berhidai Ferenc 1806—, Karsai József 1S10—, Simon Mihály 
1813—, Polányi Gyenes József 1814—, Simon Pál 1819, Makiári 
Pap József 1820—, Torma Dávid 1828—, (hagyomány szerint 
az itt nagyobb számmal letelepült esetiekre való tekintettel ezek' 
nyelvén is prédikált) Simon Péter 1832—, Fiisi János 1835—, 
Csuzy József s.-lelkész 1836—, Becsák István 1837—, Halka 
István 1855—, Falusi János 1868—, Barakonyi Kristóf. 1879—, 
Jóba József 1884—, Bélaváry Ferenc 1890-től 1927-ig.

Az iskolát 1806—1855-ig lelkészek vezették. Ekkor segéd- 
tanítóság állíttatott fel. A tanítóság 1878-ban rendszeresíttetett. 
Segédtanítók voltak: Józan Benedek, Orbán István, Biró József, . 
Kincses Mihály, Németh Sándor, Halka Bálint, Simon Pál, Babos 
Farkas, Nagy Sándor, Mészáros Gábor, Gyenge Imre, Endzsel 
Lajos, Vida Dániel, Sós Károly. Rendes tanítók: Vecsey József
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1878--, Saár János 1882—1011., Kulcsár Ferenc 1911-től mai 
napig.

Alsósegesd.
Lelkész: Györék József, sz. 1S85. Alsósegesden szolgál 

1915-től mai napig.
Tanító: Kisgyura János, sz. 1898. Alsósegesden szolgál 

1920-tól mai napig.
Gondnokok: Takács István, Sóla István. Presbiterek: Amb

rus József f. simon, Bojtor József, Papp Mihály, Ambrus József 
f. simon, Ambrus János simon, Sóla István pap, Ambrus József 
alsó, Puskás György, Győriíy János, Sámóczi István templomi. .

Mint község már a tatárjárás idejében fennállott s jelenté
keny szerepet vitt. Több régi irat a királyné birtoka gyanánt 
tünteti fel. 1389-ben szabad királyi város volt. 1554-ben a török- 
hódoltsághoz tartozik, 1594-től az egy Segesdből két Segcsdvár, 
a mostani Alsósegesd és Segesdváros, a mai Felsösegesd lesz. 
Alsósegesd valószínűleg már ezidőben református. Laskói Máté 
segesdi lelkész részt vesz az 1618. évi szentlőrinci zsinaton. 
Kanizsai Pálfi János feljegyzése szerint 1634-ben anyacgyház, 
melyet az ágostai evangélikusok elfoglaltak. 1657-ben lelkésze 
Szőllősi János. A pesti commissio aktáiban szereplő többször 
említett Kis Mihály 102 éves segesdi lakos vallomása szerint 
emlékezet óta református lelki tanítói voltak s temploma 1717 
táján elvétetett. Az 1745-iki vármegyei inquisitio tanúvallomásai 
Mihály deák, Bojtár Márton, Bükki Miklós, Szalánki és Dávid- 
házi nevű prédikátorokról tesz említést, kik közül ez utóbbi 
Alsóscgesdről »kiveretett«. Van az egyháznak egy Molnár Albert 
által kiadott »Segesdi szent eklésiái 1676« c. Írással ellátott 
bibliája. 1717-ben vallásgyakorlata megszűnvén, ötvöskónyi 
filiája lett 17S4-ig, amikor újra anyaszentegyházzá alakulva be
vitte első prédikátorát Csákvári Jánost. Anyakönyvei is ez időtől 
vannak meg.

Ugyanekkor építették a lelkcszlak udvarán fából első temp
lomukat, mely azonban 1790-ben a parókhiális házzal s 30 más 
épülettel leégett »egv Török Mihály nevezetű százhunefut tűz 
égesse, eméssze meg Pokolban, porrá s hamuvá cgette«. 1793— 
1798-ig épült mostani templomuk. Többször renoválták, újították, 
legutóbb 1927-ben. Orgonájuk 1901-ben készült. A világháború-
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bán elrekvirált nagyobb s utóbb elrepedt kisebb harangjuk 
helyett 1920-ban két új harangot vettek 61.000 koronáért.

A lelkészlak 1866-ban 2843 frt., melléképülete 1868-ban 
2000 frt., az iskola és tanítólak 177S-ban 3000 frt., melléképület 
1896-ban 1000 frt. kiadással épült. Valamennyi tágas, kényelmes 
épület.

Lelkészek: Laskói Máté 1618. Szőllősi János 1657. Mihály 
deák, Bojtor Márton, Bükki Aáiklós, Szalánki, Dávidházi 17S4—, 
Csákvári János 1784—, Dezső János—, Sebő Pál 1802—,■ Aáózes 
János 1816—, Körösi József 1827-—, Bosznai Ferenc 1838—, 
Aáatolcsv Sándor 1S55—, Barla Szabó Károly 18S5—1915, Gyö- 
rék József. 1915-től mai napig.

Tanítók: Barla János, Török János, Egyen Dávid, Vak
mester (igazi neve ismeretlen, mert a tanítók neve emlékezet után 
jegyeztetett fel), Mátyási Lajos, Eszényi György, Varga Gergely, 
Nyíri Pál, Újhelyi Pál, Vörös Izrael, Pap János, Bot János, Dé
nes János, Pörnye Mihály, Máté Gergely, Borsák István, Magyar 
József, Szi'ics János, Benedek Pál, Tóth János, Király József, 
Kovács János, Esze József, Somogyi István, Szilágyi József, 
Erőss Lajos, Nagy Károly, Verbai János, Mezei József, Józan 
Benedek, Szente János, Bertalan Vince, Tabak Benő, Mészáros 
János, Pap János 1S91 —1907, Orbán István 1907—1920, Kis- 
gyura János 1920-tól mai napig.

I

Nemeskisfalud.
Lelkész: Farkas István, sz. 1894. Nemcskisfaludon szolgál

1925 óta.
Tanító: Szabó Gyula, sz. 1903. Nemeskisfaludon szolgál

1925 óta.
Főgondnok: Tóth Gábor, algondnok: Bodródi József. Pres

biterek: Madarász László, Madarász Kálmán, Jani Sándor, Bek 
Gergely, Madarász János, ifj. Jani Károly, ifj. Lukács Ferenc, 
Madarász Zsigmond.

Nagyon régi község. Fennállásáról már 1332-ben van ada
tunk. A török háborúk idején sokat szenvedett a közelében levő 
Gyenyér vár ostroma következtében, sőt el is pusztult, úgy hogy 
más helyre kellett telepednie. Az 1735-ben tartott vármegyei vizs
gálat tanúvallomásai szerint már Kanizsa megvétele előtt volt 
prédikátoruk és mesterük. Akkori prédikátoraik között Szcntlő-

' T"
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rinczi Jánost és az ő halála után Csiszkár Istvánt említik, kit a 
böhöiiyciekkel együtt még akkor is haláláig maguknál tartottak, 
amikor a háború pusztításai miatt Böhönyére költöztek. 1634-ben 
Böhönyével, Dávocldal egy lelkészséget alkotott. 1655-ben a kis- 

. komáromi iskola építéséhez padlásdeszkát ad. Az 1744-iki inkvi
zíció adatai szerint úgy látszik 1735 táján, vagy még előbb 1709 
körül lesz ismét anyaegyházzá, visz be prédikátort és épít orató
riumot.

Mint nemes község, kiváltságos helyzetében sem menekül
hetett az üldözésektől, 1736-ban prédikátorukat, Vida Györgyöt, 
a tapsonyi plébános vasra vereti s tömlöcbe akarja vitetni, de 
ők kiszabadítják.

Nagy hithűségüket igazolja, hogy inig a tőlük északra eső 
s nagy virágzó református gyülekezetek (Tapsony, Nemeseid, 
Szakácsi, Marcali, Ketheiy stb.) az üldözések idején elpusztul
tak s ma egészen kath. községek, e hős gyülekezet ma is fennáll.

A múlt század két utolsó évtizedében templomot, paplakot, 
iskolát épített teljesen önerejéből. Hogy mostani temploma há
nyadik, nem lehet megállapítani, mert maga a község sem az. ami 
régen volt, egészen más helyen épült. Egyetlen templomuk a vár
megyében, melynek mindhárom harangját az 1916-iki harangrek- 
virálás valahogy kikerülte. Iskolaépületüket 1914-ben nagyobbí- 
tották, új, modern tanteremmel bővítették. Utóbbi években ösz- 
szcs épületeiket renoválták. 1923-ban a tanítói hivatal 6 kát. hold 
vagyonváltsági földet kapott.

Lelkészek. Az említett Szentlőrinczi Jánoson és Csicskár 
Istvánon kívül 1709 óta a következők szolgáltak: Szalánki István 
1709—, Rákosi Pál 1724—, Németi István 1727—, Vida György 
1735—, Igmándi János 1749—, Csoknai István 1751—, Tasnádi 
Mihály 1755—, Laskai János 1763—, Kaposi János 1770—, Nagy 
János 17S4—, Szénási István 17S9—, Naszályi Ádáni 1794—, 
Miliő Sámuel 1797—, Bándi István 1S03—, Veres Izrael 1S04—, 
Varga Mihály ISII—, Nagy Gergely 1S14—, Veress István 
1S20—, Ujj János 1S21—, Benkő János 1S24—, Szilágyi György 
1S27—, Kiss Viktor 1S33-, Szigeti Péter 1S35—, Vincze Benő 
1S36—, Sára)’ Gábor IS13—, Sebők József 1S46—, Várfoki Hö- 
römpölyi Ferenc 1850—, Halka István 1854—, Szigeti Gábor 
1856—, Nagy Zsigmond 1856—, Batla Szabó János 1873—, 
Maár Károly 1884—, Fejérváry Gyula 1885—, Jávory Nándor 
1886—, Császár István 1886—, Fáncsik János 1S90—, Écsy Pál
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1895—, Sarkady Titusz 1898—1904, Jakab János h. lelkész 
1904—1907, Peti Sándor h. lelkész 1907—, Tóth Sándor rendes 
lelkész 1907—1910, Kiss Zoltán 1910—1914, Magi István 1914 — 
1924, Fekete Káról)’ h. lelkész 1925—, Farkas István rendes lel
kész 1925-től máig.

- Tanítók. A tanítást 1906-ig jobbára a lelkészek végezték. 
Csire Nagy István 1906—1910, Teremi Gábor 1910—1912, Ba- 
ranyi Piroska 1912—, Berky Lajos 1912—1914, Magi István lel
kész tanított 1914—1916. Vörösmarty Erzsébet 1916—1924., 
Farkas István lelkész 1925, Szabó Gyula 1925—1926.



5. Nagybajom.

Csütörtökön, 15-én reggel Nagybajomból Böhönvére ér- 
ékezett Püspök úr elé Sárköze Imre földbirtokos, egyházmegyei 
tanácsbiró, aki innen kisérte püspök urat Nagybajomba. Nagy
bajom határán lovasbandériummal érkező népes küldöttség várta 
Püspök urat, ahol a járás nevében Stcphaich Pál főszolgabiró, 
a község részéről Fischer Lajos főjegyző üdvözölte a magas 
vendéget. Ugyanitt csatlakozott újból Püspök úrhoz dr. Huszár 
Aladár egyházmegyei gondnok. A lelkészlaknál Varady Zoltán 
lelkész mondott üdvözlő beszédet, a templomban szintén ö 
imádkozott, majd dr. Antal Géza püspök mondott beszedet 
és imát.

Püspök úr egyházi beszéde.

»Kegyelem nektek és békesség a mi Atyánktól és 
a mi Urunktól, az Ur Jézus Krisztustól.« Pál apostolnak 
eme szavaival köszöntelek benneteket, nagybajomi szent 
gyülekezet tagjai, itt egybesereglett hívek.

Viszonozhatnám-e a ti bensőséges fogadtatásoto
kat magasztosabb áldással, mint az apostolnak ezzel az 
áldásával, mely a keresztyéni életnek a legfontosabb 
törekvésére adja meg -a koronát, amikor az isteni ke
gyelmet hívja alá és a Krisztusban lett békességet hir
deti tinéktek? Óh keresztyén gyülekezet, az isteni ke
gyelemnek a felségében, amely minket gyarló, bűnös 
embereket kiragad a bűn örvényéből és magához emel 
azzal, hogy azt, akiben bűn nem találtatott, az Ö egy-
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szülött Fiát adta váltságul miérettünk, — az isteni ke
gyelemnek ebben a felségében van a keresztyénnek 
•egész reménysége, minden bizakodása. Óh, mert érez
zük, hogy magunktól, a magunk gyarlóságától Isten 
elé, a legfőbb szentség és tökéletesség elé nem járul
hatnánk, ha csak az Ür a maga kegyelmes kezét le nem 
nyújtaná hozzánk, hogy atyai keblére öleljen bennünket.

És az a krisztusi békesség, amely nem e világnak 
békessége, hanem egy felsőbb világnak a békessége, — 
óh lehet-e ennél nagyobb áldás a keresztyén lélekre? 
Hiszen adhat-e nekünk békességet a világ a maga fol
ton változó, múlandó javaival, sorscsapásaival? Ezzel 
szemben ott áll az az örök békesség, amelyet az Üdvö
zítőnek földre születésekor angyalok mennyei kara hir
detett és amellyel az Üdvözítő feltámadása után kö
szöntötte az ő tanítványait, mondván nekik: Békesség 
légyen ti vél etek.

Keresztyén gyülekezet, Üdvözítőnk földi műkö
dése alatt sok szenvedést enyhített, sok bajt gyógyí
tott, sok könnyet letörölt, sok fájdalomra hozta meg a 
maga gyógyító balzsamát. Azok között a csudálatos 
elbeszélések között, amelyek az ő földi működéséről 
az evangéliumokban ránk maradtak, egyike a legcsudá- 
latosabbaknak az, mikor a jcrikói útjában egy vak járul 

■ elébe és az Üdvözítő ennek a vaknak visszaadja a szeme 
világát. (Márk X: 46-52.)

A világháborúnak a borzalmai között, azok közül 
a szerencsétlenek közül, akik annak áldozatai lettek, 
talán a legszerencsétlenebbek azok, akik szemük világát 
elveszítve voltak kénytelenek hazatérni. Óh, keresztyé
nek, fel tudjátok-e fogni mit jelent az az embernek, ha 
nem látja a minket övező gyönyörű természetet, nem 
Tátja az Isten napját, nem látja este az égnek csillagok
kal megrakott sátorát, nem látja felebarátját, a felcba-

'-
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rátja szeméből feléje sugárzó szeretetet, jóindulatot, 
nem gyönyörködhetik azok arcában, akik őt körül
veszik?

Nem lehet-e megértenünk, hogy mikor az Üdvö
zítő a maga útjában egy ilyen vakkal találkozott, mi
előtt hozzáért volna az, már messziről, hallva az Üdvö
zítő jövetelét, felemelte hangját és kiáltott: . Dávid
nak Fia, könyörülj rajtam!« És az üdvözítő meghall
gatta a hangos segélykiáltást, visszaadta szemevilágát: 
Eredj el és láss.

Keresztyén gyülekezet, nemcsak testi vakság van, 
nemcsak a mi testi szemeink homályosodhatnak el, 
hogy ne lássuk a magunk körül levő világot, de lehet 
lelki vakság is, amely még súlyosabb a testi vakságnál; 
lehet lelki vakság is, amelyről maga az üdvözítő 
mondja, hogy a vak vezeti a vakot és ennek következ
tében mindketten a verembe esnek. (Máté XV: 14.)

Gondolkoztatok-e azon, keresztyén hívek, hogy 
míg testi szemeitek épek, míg testi szemeitekkel meg
látjátok Isten gyönyörűséges világát, addig lelki sze
meitek el vannak homálvosulva, hogy nem tudtok tisz
tán látni azokban a dolgokban, amelyek a föld felett 
valók? Gondolkoztatok-e azon, hogy mint a jerikói 

' úton a vaknak, tinektek is kiáltani kellene a közelgő 
názáreti Jézus felé: Dávidnak fia, könyörülj rajtam! 
és ha Jézus felétek hajol, és megkérdezi, mit akarsz, 
hogy cselekedjem veled, a legfőbb válasz az kell, hogy 
legyen: »Hogv az én szemeim megnyíljanak és lás
sak!«?

Óh, mert a testi vakságnál is súlyosabb a lelki vak
ság. Pedig ha volt valaha kor, amelyben az emberiség 
ilyen lelki vakságban szenvedett, úgy az a mi korunk, 
amikor az emberek megfeledkezve a Prédikátor inté
séről, lebontják a régi határokat (Péld. XXII :2S.) s

(i*
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maguk állítanak maguknak határokat és elhagyva a regi 
ösvényeket, keresnek új utat, és nem törődve az isteni 
törvényekkel, igyekeznek a maguk gyarló meggondo
lása szerint rendezni be életüket. Pedig csak akkor, 
ha lelki vakságunkból meggyógyít bennünket a Min
denható és az Ő kegyelméből elküldött Aáegváltó, ak
kor látjuk tisztán a magunk emberi feladatát, akkor 
látjuk tisztán azokat a kötelességeket, amelyek ránk 
várakoznak és amelyeknek teljesítését tőlünk mint em
berektől, az ő eszes teremtményeitől az Isten joggal 
megvárhatja.

Akkor, mikor mi a földieket és égieket egymással 
összehasonlítva inkább a földiek felé nyújtjuk ki a ma
gunk kezét, mintsem az odafelvalókat keresnénk, lelki 
vakságunkat áruljuk el. A magyar történelemből emlé
keztek talán mindnyájan egy jelenetre, amikor egyik 
később királlyá lett Árpád-házbeli fiatal herceg elé 
egy koronát és egy kardot állított rá irigykedő szem
mel tekintő bátyja; szabadon rá volt bízva, hogy vá
lasszon, vájjon a koronát, vagy a kardot óhajtja. Ez 
az ifjú hős a kardot választotta, mert meg volt győ
ződve arról, hogy a karddal a kezében a koronát is 
megszerezheti, ha kell. Mi elénk is oda van állítva a 
lehetőség, hogy vájjon a földi, vagy az égi javakat vá
lasztjuk-e. És a mi vakságunk az, amely az ember leg
többjét arra bírja, hogy azok után a földi javak után 
nyújtsa ki kezét, amelyeket a rozsda megemészthet, a 
lopok ellophatnak s a molynak lehetnek áldozata, ahe
lyett, hogy azokat választaná, amelyeket sem a moly, 
sem a rozsda meg nem emészt, sem a lopok el nem 
vehetnek, és amelyek meghozzák az emberi iéleknek 
azt a békességet, amelyek a földi javak szeretete soha 
meg nem hozhat.

Keresztyén gyülekezet, nemcsak az egyes ember

\
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a maga életében van az elé a kérdés elé állítva, hogy 
földi, avagy mennyei javakat választ-e, nemcsak az 
egyes ember van az elé a kérdés elé állítva, hogy lelki 
világosságért könyörögjön a Krisztushoz, a Dávid Fiá
hoz. De vájjon a családi életben nem látjuk-e, hogy 
igen sokan lelki vaksággal vannak megverve, s a lelki 
vakságtól elhomályosítva nem látják, hogy a családi 
életnek legfőbb dísze a szülőket körülvevő gyermekek 
sokasága. Ezeknek a vakoknak nem kell-e könyörögni 
Jézushoz, a Dávid Fiához, hogy nyissa meg szemeiket, 
hadd lássák meg, hogy a családi élet akkor éri el ren
deltetését és boldogságát, ha apa és anya meglátják 
gyermekeiket az asztal körül, akiknek növekedésén szi
vük méltán örül.

Hány család van, ahol férj és feleség nincsenek 
békés együttélésben, ahol ahelyett, hogy amint arra 
magukat örökre elkötelezték, egymás hűséges segítő
társai lennének, inkább egymás ellen törnek, egymás 
életét keserítik! Ezeknek is nem kell-e szemeik világos
ságának, lelki szemeik világosságának visszaadásáért 
könyörögniök, hogy lássák meg: férfi és nő arra van
nak rendelve, hogy egymást egy életen át gyámolítsák, 
és az az igazi benső családi élet, ahol nem fordulnak 
elő mindennapi viszálykodások és súrlódások, hanem 
ahol a szeretet lelke egyesíti egymással a házasfeleket 
még akkor is, mikor az első ifjúság virágai lehulltak 
az arcokról, és azok helyében az öregség ráncai jelent
keznek az arcokon.

Keresztyén gyülekezet, ha nézzük egy községnek 
az életét, ha látjuk azt, hogy egy község életében van
nak jóravaló törekvések, melyeket az átkos ellenkezés, 
tagadás lehetetlenné tesz, és nem enged megvalósítani, 
vájjon nem kell-e itt is azt mondani, hogy forduljunk 
Jézushoz, a Dávid Fiához, és könyörögjünk néki, hogy
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vegye el a mi lelki szemeinkről azt a vakságot, mely 
nem engedi megláttatni, hogy mi, egy község lakosai, 
egymás támogatására vagyunk rendelve Istentől, hogy 
egy község is csak akkor állhat és virágozhat, ha kebe
lében béke, szeretet és türelem honol.

Ha nézzük az egyházi életet és látjuk, hogy az 
egyházi élet kebelében is súrlódások és villongások 
vannak, óh, nem kell-e akkor is azt mondanunk: Jézus, 
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam, vedd el szemeimről a 
homályt, hadd lássam, hogy az egyházépítő munkában 
minden egyes egyháztagnak ki kell vennie a maga ré
szét, mert az egyház is csak ügy virágozhat, gyarapod
hat, fejlődhet, ha közös erővel, vállvetett munkával tö
rekszik minden egyes annak javának előmozdítására.

Ha nézzük ezt a mi állami életünket, az áldatlan 
tülekedést, mely a politikai pártok között fennáll, ha 
nézzük azt, hogy ahelyett, hogy a haza közös javára 
egyesülnének az egyes pártok és politikusok, áldatlan 
torzsalkodásban fecsérlik el legjobb erőiket, nem kell-e 
akkor is azt mondanunk: Jézus, Dávidnak Fia, add 
vissza látásunkat, hogy lássuk meg, hogy eg'y ország 
csak úgy boldogulhat, ha minden egyes fia a maga 
önös érdekeinek hátratételével egyedül ennek az or
szágnak boldogságán dolgozik.

Bizony, keresztyén gyülekezet, az a vak, aki a 
jerikói úton Jézus elé ezzel az esdő szóval járult: Dá
vidnak Fia, könyörülj rajtam, megmutatta nekünk is 
az utat, hogy hogyan keli a Jézus segítségét a magunk 
számára kérnünk; mert amikor őt el akarták csitítani, 
mikor Jézus magas, messiási méltóságára tekintettel 
el akarták hallgattatni, annál fennebb, annál nagyobb 
szóval kiáltott: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!, míg 
Jézus meghallgatta, és meggyógyította vakságából.

Keresztyén gyülekezet, amikor a magunk lelki sze-

1
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ineiiick vakságából akarunk meggyógyulni, akkor is 
hallunk szavakat, amelyek bennünket el akarnak térí
teni attól, hogy Ahhoz forduljunk, aki a vakságot egye
dül képes meggyógyítani. Azt mondják, a vallás érték
telen, a hit hiába való, mit keresed te a názáreti Jézust, 
aki ezelőtt 2000 esztendővel járt e földön? Keresd föl
diekben a magad boldogságát és örömét. De kell, hogy 
amint azt a vakot annál nagyobb hangra serkentette 
az a tartóztatás, mi is annál nagyobb bizakodással kér
jük Jézusunktól lelki vakságunk gyógyítását.

Igen, ha az ember látni akarja azt, hogy rendelte
tésének hogyan tud megfelelni, akkor kérje, és pedig 
bensőséges áhítattal kérje, hogy az a lelki vakság múl
jék cl szemeiről; hogy lássa meg, hogy a földi és a 
föld felett való javak közül melyiket kell választania; 
hogy lássa meg, mik az ő kötelességei családban, köz
ségben, egyházban, államban; hogy lássa azt, hogy 
nem a múló földi életnek kincseire kell törekednie, ha
nem igyekezni kell olyan javakat megszerezni, amelyek 
őt elkísérik még akkor is, mikor már ezek a földi javak 
elmaradnak tőle, elkísérik a koporsón túl való életbe is.

Igen, keresztyének, a keresztyén egész életének 
egy nagy előkészülésnek kell lenni. Hiszen ez az arasz
nyi élet, a maga 60—70, legfeljebb S0 esztendejével, 
csak arra int bennünket, hogy készüljünk elő arra a 
létre, amely elkészíttetett számunkra a názáreti Jézus
ban. És ha az isteni gondviselésben és kegyelemben 
igazán bízunk és abba vetjük reménységünk horgomét, 
lelki vakságunk meggyógyul.

Lelki vakságunk meggyógyulásáért esedezzünk 
Ahhoz, aki ezt a gyógyulást megadni egyedül képes, 
aki az ő hozzánk való szeretetét megmutatta abban, 
hogy jóllehet bűn nélkül való volt, elhordozott minden 
földi szenvedést, jóllehet bűn nélkül való volt, engedte
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magát a Golgotán keresztre feszíttetni, csak hogy min
ket megváltson a bűn halálából.

Óh, jertek, könyörögjünk a mi Istenünkhöz és 
kérjük az ő irgalmát lelki vakságunk meggyógyítására.

Istenitisztelet után Püspök úr fogadta a küldöttségeket, 
melyek a következő sorrendben üdvözölték:

A lóm. katli. egyház küldöttsége Ragacs Kálmán plébá
nos, a nagybajomi izraelita hitközség küldöttsége Steiner Gyula 
elnök, a kaposvári lelkészi kör jelenlevő tagjai Kovács József 
elnök, a községi képviselőtestület Fischer Lajos, főjegyző, a 
nagybajomi felekezeti és állami tanítói kar Szilveszter Gábor 
kántortanító, a nagybajomi földinives olvasókör és énekkar Ács 
Jebektor János, a nagybajomi ipartestület Komenda Lajos elnök, 
a tűzoltók Bánfi István, a sport- cs levente-egyesület Lukasics 
Lajos vezetésével.

Délután a ref. iskola két tantermét tekintette meg Püspök 
úr és meghallgatta a tanítást.

Délben Püspök úr és kísérete Sárközy Jenő földbirtokos, 
egyházkerületi tanácsbiró, este pedig Sárközy Imre földbirtokos, 
egyházmegyei tanácsbiró vendége volt.

A nagybajomi látogatás után püspök úr már útja kezdetétől 
jelentkező, Nagybajomban pedig a mindennapi gondos ápolás 
ellenére is magas lázzal fellépő meghűlés és rekedtség miatt 
orvosi rendeletre kénytelen volt áldásos körútja folytatásáról 
egyelőre lemondani és Komáromba haza utazni.

f

i

Az egyház története.
Nagybajom.

Lelkész: Várady Zoltán, sz. 1889. Nagybajomban szolgál
: 1920 óta.
■

Kántortanító: Sylvester Gábor, sz. 1S84. Nagybajomban 
szolgál 1919 óta.

Másodlanító: Császár Jolán, sz. 1899. Nagybajomban szol
gál 1921 óta.

Gondnok: Laki Hardi Balázs János. Presbiterek: nádasdi 
Sárközy Jenő, nádasdi Sárközy Imre, Vajda József ifj., Böjtös

!
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József id. bot., Bojtos József ifj. bot., Ács Jcbektor József, 
alsó, Ács Jcbektor József felső, Tóth Márton István, Fekete 
Salátás József, Ács Kocsis József, Bek Huszár István, Farkas 
Ferenc, Vajda Aáolnár István, Biró János, Gyenese Ferenc.

' A község nevével már 1297-ben találkozunk Bovon név 
. alatt. 1332-ben plébániája volt. Határában volt Koroknya vára 

(ina puszta), mely a török világban nagy szerepet játszott s 
1555-ben Kaposvárral együtt tőreik kézre jutott. Egyházának 
a legrégibb időkbe visszanyúló múltjáról több, bár hiányos ada
tunk van. Prédikátorának nevét — Kosztolányi Gv. — először az 
1618. szentlőrinci zsinat tagjai közt találjuk. Kanizsai Pálfi 
János ezidejü levele szerint 1631-ben lelkésze, Laskói Sándor a 
kiskomáromi egyházmegye aiesperesévc választatott s e minő
ségben vett részt az 1634. kiskomáromi zsinaton, de már az 
1640. köveskuti zsinaton ő kéthelyi lelkész. Ekkor Nagybajom 
prédikátora Sellyéi András, ki még 1643-ban is itt szolgál. 
Ellenben az 1657. pápai zsinat jegyzőkönyve Nagybajomot az 
üresedésben levő egyházak között tünteti fel. A pesti commissio 
aktái bizonyítják, hogy a XVII. század elején már virágzó eklé
zsia volt. Mint központi hely valószínűleg már a XVI. század 
első felében lett protestánssá. Történeti tény, hogy a török ki
űzéséig nem volt egyetlen plébános sem Somogybán.

1717-ben a reformátusoknak, valószínűleg még a katholiku- 
soktól átvett nagy kőtemplomát, — melyhez hasonló ref. temp
lom nem volt Somogybán — az akkori kath. földesurak elvették. 
Körmendi Atihály lelkészt parókhiájából kizavarták, >majd, mi
vel titokban a pajtákban prédikált, a községből is .kiüzték«. Az 
elárvult híveket az újonnan hozott plébános gondozása alá adták 
s kényszerítették, hogy ennek fizessenek s ennek számára művel
jék a saját lelkészüktől elrabolt papi földeket. Ettől kezdve 
csak nótárius mesterek s időnként peregrinusok fordultak meg 
köztük, kik a gyermekek tanítása mellett néha postillákat is ol
vastak fel. Urvacsorázni azonban a hívek Kutasra, Gigébe, He
tesre, Jádra jártak s a 66 éves babiloni fogság alatt a folytonos 
térítgelések dacára alig 8—9 áttérőt, köztük több gyermeket, 
említ a plébánia.

A nagybajomi birtokosok között 1699-ben találkozunk elő
ször Sárközy Jánossal. A család utóbb tekintélyes birtokot sze
rez itt. Az egyház, egyházmegye és a csurgói gimnázium fenn
tartásáért folytatott küzdelmekben és meghozott áldozatokban
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kiváló érdemeket szerez s felejthetetlenül beírja nevét egyház
megyénk történetébe. A türelmi rendelet megjelenése után a 
nagybajomi gyülekezet az ő támogatásukkal folyamodik szabad 
vallásgyakorlatért, de első kérvényüket Boronkay István nemes 
azon indokolására, hogy »miután a r. kath. papot a reformátusok 
tartják s ezek elszakadása esetén neki tovább kellene vándorolnia, 
a ref. hívek pedig két pap tartására képtelenek, elutasították, 
de második kérésük 17S3-bau a kath. urak és a plébános akadékos
kodása dacára is eredményre vezetett. Prédikátort hoznak s fel
építik 1792-ben tágas, masszív templomukat, majd tornyukat s 
egyéb középületeiket.

Néhány évtized múlva zavarok mutatkoznak az egyház éle
tében, az akkori.lelkész esperes is lévén, a gyülekezet ügyeit nem 
végezhette kellő odaadással s a 2—3 évenként változó akad. 
rektorok sem végezték a nevelés munkáját kellő eredményesség
gel. E bajok a múlt század vége táján a kiváló nagy történet
tudós lelkész hosszas öregségé idején a közállapotok romlása, 
legutóbb pedig a háború és forradalmak romboló hatása követ
keztében ismét jelentkeztek s a mai nemzedék legodaadóbb mun
kásságára és áldozatára van szükség, a gyülekezetnek nagy múlt
jához és jelentőségéhez méltó felvirágoztatása céljából.

1923-ban az elrekviráltak helyett két új, összesen 454 kg. 
súlyú harangot öntettek 16S mm. búzáért. Az utolsó években 
sokat áldoztak épületeik rendbehozatalára. Középületeik építé
séről az említett adaton kívül egyéb adat nincs.

Lelkészek: Kosztolányi Gy. lblS. Laskói Sándor alespercs 
1631 —1634., Séllyei András 1640—1643., Csepeli —, Salánki 
István esperes, Tatai János 1664—, Kőszegi Ferenc esperes, 
Körmendy Mihály a szabad vallásgyakorlat beszüntetése után 
1717-ben Szomajomra ment. A felszabadulás után Dálnoki Lázár 
József 1782—, Füredi József 1784—1790. (ekkor Sárközy István 
az épülő csurgói gimnázium gondozására Alsókba vitte). Csépán 
János 1790—1797., Vincze Mihály 1797— 1S05., Budai Pál 1S05— 
1854., Szabó Sámuel 1854 —1869., Csire István 1S69—1919., 
Várady Zoltán 1920-tól a mai napig.

Tanítók: 1877-ig akadémikus rektorok szolgáltak 2—3 
évenként váltakozva. Ekkor állandósíttatott a tanítóság. Első 
tanító: Fekete István 1877—1911, Tóth István 1911 —1912, Szabó 
Kálmán 1913—1919, Sylvester Gábor 1919—1927. Másodtanítók: 
Bundy Jolán —1921, Császár Jolán 1921-től ináig. (Régebbi 
másodtanítókról nem érkezett be kimutatás.)



6. Somogyjád, Edde.

Püspök úr őméliósága betegségéből hamarosan felépülvén, 
bár a hosszas időt kívánó előkészületek miatt egyházlátogatási 
útját az évben nem folytathatta, egy hónap múlva ismét egyház
megyénkbe jött s két egyházat meglátogatott a somogyjádi egy
ház templomszentelési ünnepélyével kapcsolatban, amely ünne
pélyen való megjelenésre a gyülekezet fölkérése folytán még az 
előző év őszén ígéretet tett.

Május 15-én délután 2 órakor érkezett Püspök úr kísére
tével Kaposvár felöl a somogyjádi állomásra, hol az ünneplőbe 
öltözött közönség s 50 tagú bandérium várta a községi elöl
járósággal a főpásztort, kit az állomásnál a járás föszolgabirája: 
dr. Begcdy Péter köszöntött. Püspök úr szívélyes válasza s az 
elöljárók bemutatása után Tallián Andor osztopáni földbirtokos 
pompás négyes fogatán hosszú kísérettel vonult be a nagy ven
dég a feldíszített utcákon, több helyen felállított diadalkapuk 
alatt s a parókhia előtti téren, a község legszebb helyén, az éke
sen megújított templom előtt állott meg, ahol maga előtt látta 
a fogadására összesercglett hatalmas tömeget. Izsák Aladár lel
kész a hősök szobra talapzatánál mondta el lelkes üdvözlő be
szédét a presbitérium élén, a fenyökoszoruzta templom lépcsői
nél a tűzoltók egyenruhás kordonjának s magyarruhás lányok 
koszorújának keretében. A főpásztor egy magasabb emelvényről, 
mindenkitől jól láthatva megindult s nagyhatású szavakban kö-. 
szönte meg a hívek ragaszkodását s áldotta meg atyai szeretettel 
és áldással a fényes fogadtatással tüntető lakosságot. .Majd a 
lelkész leánya, Magduska három fehérruhás úri lány között szép 
virágcsokrot nyújtott át üdvözlő szavak kíséretében a főpásztor
nak, ki meghatódott szívvel, örömtől sugárzó arccal fogadta a 
kedves ajándékot.

Délután 5 órakor tartatott meg Somogyjádnak és leány
egyházának, Eddének hivatalos látogatása a püspök úr kíséreté
ben megjelent Halka Sándor esperes és Szabó Bálint egyház- 
megyei főjegyző közrenúi köd ésével.
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Másnap, május hó 16-án, vasárnap délelőtt 10—12 között 
folyt le a rendkívül díszesen, 170 millió korona költséggel reno
vált templom felavatási ünnepélye, melyen az egyházmegye északi 
sarkán fekvő s nagy misszióval biró gyülekezetből és igen nagy 
vidékről roppant közönség jött egybe. A templomban püspök úr 
mondott megragadó felszentelő imádságot, Halka Sándor esperes 
szépen felépített egyházi beszédet s végzett keresztelést, végül 
pedig Izsák Aladár lelkész ismertette megkapóan a templom épí
tésének történetét. A templomba be nem férő közönségnek 
Marton Árpád hódmezővásárhelyi vallástanító lelkész tartott 
istenitiszteletet a lelkészlak udvarán.

Délben az iskolában volt 34 terítékes közebéd számos, 
szellemes felköszöntővel.

Délután 3 órakor templomi ünnepély tartatott, melyen több 
ének, karének és szavalat közben Kovács József kaposszentbene- 
deki lelkész imádkozott s püspök úr lebilincselő előadást tar
tott külföldi, főként holland kapcsolatainkról.

A felemelő ünnepségen a már említetteken kívül részt 
vettek Huszár Aladár egyházmegyei gondnok, dr. Szigethy Gyula 
Sándor, egészségügyi főtanácsos, egyházmegyei tanácsbiró, dr. 
Neubauer Ferenc képviselő, igazságügyi államtitkár és még szá
mosán a kaposvári és vidéki előkelőségek közül.

Az ünnepély végeztével püspök úr autón Kaposvárra, majd 
onnét vonaton haza utazott.

I
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Egyházak története. 

Somogyjád.

Lelkész: Izsák Aladár, sz. 1881. Somogyjádon szolgál
1905 óta.

Tanító: Précsényi István sz. 1896. Somogyjádon szolgál
1925 óta.

Gondnok: Tamás Károly. Presbiterek: Lázár János, id. 
Kovács Sz. József, felső Taranyi József, Bók János, Györék M. 
Ferenc, Györék M. József, Györék Viktor, Paccai Varjú József, 
Túrós János, Varjú Gyula, Györék Jenő és Fábos József.

Somogyjád község a hagyomány szerint a harmadik he
lyen épült. A török hódoltság előtt a mai Galambos pusztához



93

tartozó Galambos vára körül feküdt, a hódoltság alatt a Másjádi 
dűlőben volt s ennek 1700 táján feldulása után épült mostani 
helyére. Jád-Alberthi község az 1536-iki adólajstromban már 
szerepel. A határ délnyugati részén az Apánka erdőben régi te
mető van, hol egy sirdomb megnyitásakor nagyobb terjedelmű 
urnákat találtak.

A somogyjádi egyház eredete, legtöbb régi egyházunkéhoz 
hasonlóan, homályba vész. Az 1S09. évi szilasbalhási kerületi 
közgyűlés 7. pontjában foglalt vallomás szerint: v.A Magyar- 
országban lett reformációnak idejétől fogva mindenkor volt Jádon 
a reformátusoknak templomuk és prédikátoruké. Az 1721. pesti 
commissio aktái és az 1714. inquisitio adatai hasonló bizonyíté
kokat tartalmaznak.

Első lekészének, Simonfalvai Benedeknek nevével az-1634. 
kiskontáromi zsinat jegyzőkönyvében talákozunk. Az 1036. kis- 
Ikomáronti zsinaton 10 somogyi lelkésszel a jádi egyházba fel- 
avattatik Simonfalvai Pál. Az 1040. köveskuti zsinaton jelen van 
Dömötör Péter jádi lelkész, de ugyanő az 1643. csöglei zsinaton 
a távollevők közt szerepel, inig 1654-ben Nemesvidra választják 
meg az akkori időben ott virágzó gyülekezet lelkészévé. 1657- 
ben lelkész Sághi János.

172S-1Ó1 részletesebb adatok vannak az egyház történeté
ről s az itt szolgáló lelkészekről. Ezekből megtudjuk, hogy a 
régebbi üldözéseken kívül nagyobb háborgatást nem igen szen
vedtek s bántatlanul maradtak a vármegyénkben 1750 körül folyt 
vallási üldözések idején is, sőt 1743-ban nyert engedéllyel ké
szült fatemplomukba jártak messze vidékről a vallásos gyakor
latuktól megfosztott hittestvérek.

Ennél régibb templomukról nincs adatunk. A romlandó 
anyagból készült épület 1793-ban egy köznapi istentisztelet al
kalmával Összedőlt. De még ugyanebben az évbeii letették alap
ját mostani, téglából épült, hatalmas boltozatokkal fedett sudár- 
tornyu díszes templomuknak, melyet 10 év alatt roppant sok küz
dés és üldözés közt tudtak csak felépíteni. Orgonájuk, egyház
megyénk legrégibb orgonája, l$47-ben készült.

Az utolsó 22 év alatt összes épületei megújultak. 1906- 
ban a lelkészlakot alakították át 8000 koronával modern kivi
telben. 1912-ben a mai kor követelményeinek megfelelő új isko
lát és tanítói lakást építettek. 1922-ben az elrekvirált harangok 
helyett egy 4 és l/a és egy 1 métermázsás harangot öntettek.
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1926-ban pedig a tornyot vörösrézzel fedették, a templomot 
rendkívül díszesen 15.000 pengő költséggel renováltatták, sőt 
a templom előtti térre 42 méter hosszú választékos ízlésű vas
kerítést készíttettek.

Lelkészek. Régebbi adatok meglehetősen hiányosak. Simon- 
falvai Benedek 1634, Simonfalvai Pál 1636, Dömötör Péter 
1640—1654, Sághi János 1657, Látrányi Kovács György 172S— 
1743-ig, a fatcmplom elkészültéig egy szobában és szabad ég 
alatt végezte az istentiszteleteket. 33 évi működése után követte 
Ábel János 1760-ban (neve a tanítók közt is ugyanaz időben elő
fordulván, valószínűleg preoráns volt. Lásd Nagy L. emlék
könyv 456. 1. jegyzetben). Id. Mészáros János 1761—, Elek Sá
muel 1771— esperes volt, Nagy Gergely 1777—, Kazi János Pál 
1783—, utóbb esperes volt, Fodor József 1791—, Kovács István 
ISI4—, Nagy János 1S25—■, Körmendy Sámuel 1S30—, Nagy 
Albert 1861 —1900, Kovács Kálmán 1901 — 1905, Izsák Aladár 
1905-től a mai napig.

Tanítók. Szolgálati évek nincsenek feljegyezve, sorrendben 
1754 óta így következtek: Mcszményi János, Ábel János, Etei 
János, Brassai István, Vázsonvi Sámuel, Liber János, Kis György, 
Laskói Péter, Bozóki Dávid, Borsodi Ferenc, Sápi Péter, Patai 
Imre, Szőnyi István, Molnár Mihály, Nagy Mihály, Sebő Pál, 
Török Mihály, Nagy János, Szoboszlai István, Simon János, 
Majláth István, Szilágyi Márton, Béke József 1S30—, Verbai 
István 1S44—, Dömötör János 1849—, Bódis János 1S59—, 
Novottnv Alajos 1862—, Kajos Béla 1864—, Nagy Sándor 
1866—•, Kovács József 1867—, Babos Farkas 1869—, Gőbcl 
János 1870—, Sándor István 1S70—, Horváth Lajos 1881 —1923, 
Mózs Kálmán 1923—1925, Précsényi István 1925-től a mai napig.

*
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E d d e. t
Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Bcrky Lajos, sz. 1891. Eddén szolgál 1919 óta. 
Gondnok: Németh Albert. Presbiterek: Bata János, Bata 

Károly, Ferincz József, Gyen esc József, Jágor Sándor, Orbán 
István, Szíjártó István, Szíjártó Pál.

A község régi eredetét mutatja, hogy már az 1332. pápai 
tizedjegyzékben megtalálható. Határa római leletekben gazdag. 
Az egyház keletkezéséről s régebbi történetéről nincs semmi
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adatunk azon az egyen kívül, hogy a Somogyjádon 1743-ban 
épült fatemplomba a templomuktól megfosztott távolabbi hívek
kel együtt az eddeiek is jártak istenitiszteletre. Egy régi proto- 
kollumban ez a feljegyzés található: »A jádi anyaegyházhoz 
tartozó eddei filiális ecclesia preoráns tanítót kezdett tartani 
lS22-ik csztendőben«. Előbbi adat szerint valószínűleg ez idő 
előtt mint fiókegyház volt Somogyjádhoz csatolva.

1836. év előtti temploma a falun kivid egy zsuppos ház 
volt, s egyúttal iskolául is szolgált. 1836-ban építettek egy 
templomot torony nélkül zsupptetöre, 1842-ben ezt cseréptetővel 
látták el. 1834-ben e templom mellett falábakra helyezték el 
harangjukat. Mostani templomuk 1896-ban épült toronnyal együtt 
4000 fit. kiadással. Az 1917-ben elrekvirált két nagyobb >cis 
hangú 210 kg. és »f« hangú 106 kg-os harangjuk helyett 1923- 
ban az »Ecclesia« harangöntödéjében egy 100 kg-os »f« hangú 
harangot öntettek közadakozásból.

A tanítólakás és iskola 1862-ben épült 3000 frt. költség
gel. Most renoválták nagyobb kiadással.

Tanítók: 1822-töl kezdve: Demeter András, Kaposi Lajos, 
üry Ferenc. Szolgálati idejük ismeretlen. Geökel Dániel 1834 — 
1841. Ennek idejében kezdtek vasárnap délelőtt az akkor beszer
zett harang jelzésével vasárnap délelőtt istenitiszteleteket tartani, 
addig Somogyiadra jártak a hívek. Szakái Mihály 1841, id. 
Szomju István 1842—1884. Kiváló emlékét ma is emlegetik. 
Ifj. Szomju István helyettes tanító 1885—1887, Belevári István 
rendes tanító 1S87—1897, Nagy Imre 1897—1916, Uj Jenő 
1916—1919, Berky Lajos 1919-től a mai napig.



7. Somogyszob, Bolhás, Ötvöskónyi, Bábod, 
Rinyahosszufalu.

Püspök úr Öméltósága 1926-ban megkezdett, de 
közbejött betegsége miatt abbamaradt egyházlátoga
tását 1927 május havában folytatta. '

Gyönyörű májusi napsütésben, a tavaszi természet csodás 
ébredése közben kezdődött meg május 15-én az egyházmegye 
gyülekezeteinek folytatólagos püspöki meglátogatása. Hisszük, 
hogy amint a természet titkos erői új életet fakasztanak minden
felé, épúgy lesz a lelkek világában is: az örökkévaló evangélium 
erőteljes hirdetése e körúton is meg fogja teremteni gyümölcseit.

Dr. Antal Géza püspök űr kőrútjára Budapesten keresztül 
indult cl május 14-én. Gyékényesen Halka Sándor belsősomogyi 
esperes fogadta. Az éjjelt Csurgón töltve, május 16-án vonaton 
indult Somogyszobra. Társaságában volt Halka Sándor esperesen 
kívül Huszár Aladár felsőházi tag, egyházmegyei gondnok, Szabó 
Bálint hetesi lelkész, egyházmegyei főjegyző és Pongrácz József 
theol. tanár, aki a gyorsírói szolgálatot látja cl a körút első 
felében.

Somogyszobon a nagyatádi járás főbírája, Vitéz dr. Kovács 
Dénes üdvözölte az állomáson püspök urat. Bandéristák mellett 
hajtottak be a kocsik a községbe, ahol harangzúgás közben a 
diszkapu előtt Szabady Károly főjegyző üdvözölte püspök urat, 
aki a leventék és a tűzoltók sorfala között vonult a lelkészlakra 
kíséretével, ahol fehérruhás lányok csokorral várták és Németh 
Károly lelkész szép beszéddel üdvözölte.

Mindjárt kezdetét vette a canonica visitatio. A berendelt 
presbitériumok a csinos berendezésű, modern iskolateremben 
gyülekeztek. Éneklés után a püspök úr beszédet tartott a pres
biterek kötelességeiről. Bolhás részéről Mózes Ernő, ötvöskónyi 
részéről Janó István, Lábod részéről Pap József lelkészek, 
Rinyahosszufalu részéről Gál Károly tanító vezette a kiildöttsé-
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gckct. A kérdőívek szomorú szaporodási adatai alapján püspök úr 
megkapó beszedet intézett Somogy nagy betegsége, az egyke 
ellen. Megdöbbentő volt, amikor Dani István rinyahosszufalui 
60 éves presbiter elmondotta, bogy amikor ő járt iskolába, még 
72-cn voltak iskolások, most meg ugyanabban a községben csak 
S az iskolakötelesek száma.

Utoljára maradt Somogyszob megvizsgálása, itt a remény 
sugara csillan meg az adatokból. Egyébként örvendetes volna a 
kép, az egyházak anyagilag elég jól állnak, az épületek rendben, 
az áldozatkészség szép jelekben nyilvánul meg, de a rettenetes 
nyavalya mcgőrli ezt a szép fajt, ha valami közben nem tör
ténik.

Püspök úr imádsága és ének után véget ért a presbitériu
mok gyűlése és megkezdődött a csinosan renovált templomban 
összcsercglctt hívek előtt az istentisztelet, melyen Szabó Bálint 
egyházmegyei főjegyző imádkozott s dr. Antal Géza püspök 
úr prédikált, megragadó beszédben emlékezvén meg a hősökről, 
akiknek emlékszobrát ezen a napon leplezték le Somogyszobon.

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Jel. VII. 9., 10., 13—17. v.

K. H. Szeretett Gyülekezet! E mai nap az emléke
zésnek napja, az emlékezésnek napja azokról a hősi 
halottakról, akik a világháború borzalmai között hazá
jukért hősi halállal haltak meg. Az emlékezésnek napja 
e gyülekezet számára azokról a hős fiairól, akik életük
kel áldoztak a legnagyobbnak, a legkedvesebbnek, ami 
a földi embernek adatott, a hazának, a nemzetnek jó
voltáért. Az emlékezésnek napja, amelyen felújítjuk 
emléküket azoknak, akik immár egy évtized, sőt annál 
is nagyobb idő előtt eltávoztak közülünk és akiket a 
szerető szülők, a szerető hitves, a gyermekek, rokonok, 
ismerősök még most is siratnak, ha emlékük fel-fel 
újul lelkűnkben. Oh K. Gy. mennyire együttérzek azok
kal, akik most a hősi halottak emlékének felújításakor

7



fájdalmas szivvcl gondolnak arra a veszteségre, amely 
őket akkor érte, amikor a hős férjüknek vagy fiuknak 
elhunytáról értesültek. Oh mennyire együttérzek azok
kal, akik ma talán fokozott mértékben élik át újra azt a 
fájdalmat, amelyet ezelőtt egy évtizeddel átéltek és 
ámely azóta is meg-megjelenik ébrenlétükben, meg
megjelenik álmukban, hogy újra meg újra gondoljanak 
arra, akit örökre szeretni egy pillanatra meg nem 
szünnek. 

Ez a kisded gyülekezet is aránylag nagy számot 
veszített hősi halottakban és most, amikor ezeknek a 
hősi halottaknak emlékére emlékoszlopot kivánunk fel
szentelni, hadd újítsuk m�g azoknak n"evét, akik e gyü
lekezet tagjai sorából talán ismeretlen helyen, idegen 
földben nyugosznak, akik a maguk vérével áldoztak 
ennek a szeretett hazának a megtartásáért. 

Hősi halált haltak a somogyszobi református és 
evangélikus hivek közül: Czippán Ferenc, Puskás 
István, Kasza Sándor, Kis Gyula József, A11talits György 
-és Antalits Illés, Ág Ferenc, Bódis János, Csisz
lár József, Katona István, Kis Gyula József, Mező 
Ferenc. Az idegennek, a közönyös hallgatónak csak 23 
név ez, de mennyit jelent azoknak, akik e nevek vise
lőinek elvesztésével a maguk boldogságát, örömét, 
reményét vesztették el! Mélyen együttérzek azokkal, 
akik a nagy veszteség emlékére újra fájdalmas érzé
sekkel gondolnak vissza az első rettenetes hirre és az 
azt követő napokra és hónapokra és újra átélik mind
azt a kint, amit akkor átszenvedtek. Oh de K. T. a fel
olvasott igékből vigasztalást, megnyugvást, bátorítást, 
biztatást meríthetünk, hiszen arra a kérdésre, kik azok, 
akik fehér ruhába öltöztek, kik alkotják a nagy soka
ságot, az átláthatatlan tömeget, amely ott tolong Isten 
széke előtt, akik pálmaágakkal a kezükben jelennek 
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meg a Bárány trónja előtt, erre halljuk azokat a vigasz
taló szavakat: »ezek azok, akik megfehérítették ruhái
kat a Bárány vérében, akik nem éheznek, sem nem 
szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájok, sem 
semmi hőség, mert a Bárány legelteti őket és a vizek
nek élő forrásaira viszi őkct«. K. H. azok, akik egy 
nagy gondolat, egy nagy eszme szolgálatában a maguk 
életét adták oda, azok Keresztyének, megfürödtek a 
Bárány vérében és azok felövezték az ártatlanságnak 
hófehér jelmezét. Oh, ha visszaemlékezünk azokra a 
rettenetes napokra, amelyek annyi emberi életet kí
vántak, amelyek ezeket a hősi halottakat az élet üde 
levegőjéből elszólították, szorongó szívvel kérdezzük, 
micsoda az ember, mi az emberi élet, hogy egyik pil
lanatban még mosolygó arccal áll ott előttünk s a 
következő pillanatban már a rideg, a jeltelen, néma 
sír takarja. De épen ezeknek a hősi halottaknak az 
emlékéből, a felolvasott szent lecke szavaiból merít
hetünk magunknak biztatást és bátorságot arra, hogy 
az emberi élet nem záródik le azzal a koporsóval, 
amelybe az ember testét temetik, hanem megjelenik 
az Isten trónja előtt és azt, aki egy nagy gondolatért 
mindenre képes volt, képes volt a saját életének a fel
áldozására is, azt a Bárány legelteti a maga kies meze
jén. Mi volna a mi életünk K. H. anélkül a megnyug
tató tudat nélkül, hogy mindaz, amit mi itt a földön 
létünkben teszünk, nem tűnik el nyomtalanul. E gyarló 
testben való élésünk csak előkészítés egy jobb, egy 
örök jövőre, amikor egyesülünk azzal, aki minket a 
bűnből kiszabadtíva az Atya trónjához vezet, az Ür 
Jézus Krisztussal.

K. H. Mélységes tanúság van a hősök emlékében 
és mélységes bátorítás a felolvasott szent igékben. A 
hősök emlékének a mélységes tanúsága az, hogy amit

7*
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az ember az életben tett, nem tünik el nyomtalanul, 
még ha talán a mi gyarló szemünk nem látja is tettének 
a következményeit, hanem meg van annak a hatása az 
egymás után következö nemzedékekre is és amint a 
felavatandó hősök emlékoszlopa hirdeti ezeknek ön
zetlen önfeláldozását, úgy a lélekben nemzedékről 
nemzedékre száll át az a tudat és az a gondolat, hogy 
amit mi ebben a földi életben önzetlenül cselekszünk, 
az előbb-utóbb megtermi a mag-a jótékony gyümölcsét. 
És felemelő biztatás rejlik a szent igékben, hogy a 
Bárány, akinek a vérében mi megfürödtünk, legelteti 
övéit kies mezőkön, azoknak a nap heve nem árt 
többé, azok élnek boldogan az Isten színe előtt. Ezek 
az igék, amelyeket felolvastam, ezek csak visszhangjai 
annak a tanításnak, ameiyet Jézus a maga tanítványai 
között hirdetett, visszhangjai azoknak a szavaknak, 
amelyekkel az ldvezítő a maga tanítványait a földi vi
lágból egy magasabb erkölcsi eszményi világba akarta 
felemelni. Hiszen emlékezzünk csak reá, hogy ő mon
dotta azt, én vagyok az életnek kenyere, annak az élet
nek, amelyből ha valaki eszik, soha többé meg nem 
éhezik. ö szólt az életnek italáról, amelyből ha valaki 
iszik, soha többé meg nem szomjuhozik. Földi kenyér 
és földi ital, ha pillanatra kielégíti is az embert, újra 
megéhezik és újra megszomjuhozik. De aki azt veszi, 
amit a Jézus nyujtott, az nem éhezik és nem szomju
hozik meg többé. Oh nem emlékeztek-e azokra a figyel
meztetésekre, amelyeket Krisztus intézett tanítványai
hoz, nehogy reményüket és boldogságukat földi ja
vakba helyezzék, »ne gyűjtsetek magatoknak kincse
ket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti és 
ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyüjtsctek 
magatoknak kincseket mennyban, hol sem a rozsda, sem 
a moly meg nem emészti .és ahol a tolvajok ki nem 
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ássák, sem el nem lopják«. (Máté VI: 19—20.) Mi 
más ez K., mint a földi embernek egy magasabb vi
lágba emelése, kiemelése ennek a mi romlandó testünk
nek, hogy egy magasabb világ örökkévalóságában él
jen a mi lelkünk, rámutatás arra, hogy azoknál a földi 
javaknál sokkal magasabb, dicsőségesebb javak van
nak, amelyeknek keresése az első kötelességünk, hisz 
Ő mondja, keressétek először az Istennek országát és 
annak igazságát és mindenek megadatnak néktek. 
(Máté VI: 33.)

K. H. Ha az ember nézi önmagát, vizsgálja lelki 
világát, azt látja, hogy földi javak teljes kielégülést 
soha egy percre sem tudnak nyújtani. Bármennyire 
szaporítja azokat, megmarad a vágy lelkében azoknak 
a javaknak további gyarapítására. De hogyha a lelki 
javakkal valaki egyszer megelégülést nyert, akkor meg
szűnik a lélekben ez a vágy, hogy a földi jókban ke
resse kielégülését, mert tudja, hogy az mind veszendő 
és múlandó, egy van ami örök, a léleknek az öröme, 
aki ezt megkapta, az a maga benső nyugalmával tanú
sítja azt, hogy igenis ő Isten országának az örököse 
lett, aki pedig az Isten országának az örököse, annak 
megadatnak mindenek. K. H. Amikor mi a hősökről 
emlékezünk meg, az ő emléküket újítjuk fel a lelkűnk
ben, nem látjátok-e, hogy az a földi élet, amelyet ők 
föláldozásukkal elvesztettek, az tulajdonképen egy ma
gasabb életnek a megnyerése volt. Előkészítő lépcső 
egy magasabb életre, amelyet most ime már maguk 
előtt látnak és amelyet örökre élveznek. Azok helyett 
a földi gyötrelmek helyett, amelyek az emberre itt 
alant a földön várnak, már a mennyei élet örömeit él
vezik, melyek el nem múlnak soha örökké. Ök nem 
szomjaznak és nem éheznek többé, őket nem bántja a 
nap heve, mert őket a Bárány a maga kies mezőin le
gelteti.
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K. H. Krisztus evangéliumának, a keresztyén val
lásnak az a végtelen fontossága az emberi lélekre, 
hogy figyelmezteti az embert, felhívja, kényszeríti az 
utángondolásra, hogy válasszon a lelki, vagy a földi 
javak között,- keresse az Isten országát, vagy keresse 
ide alant a maga földi vágyainak kielégíttetését. A 
Krisztus evangéliumának az a fontossága, hogy fölmu
tatja, hogy az ember csak akkor választ igazán okosan, 
akkor választ úgy, amint azt az ő rendeltetése és célja 
megköveteli, hogy ha nem a földi javakhoz köti magát, 
hanem keresi az Istennek országát, keresi azt, ami ezen 
a földön túl felemeli az embert, keresi azt, ami az em
bert örökké tartó boldogsággal tölti el. Akinek a szi
vében egyszer a keresztyén hit igazán gyökeret vert, 
aki attól a szent meggyőződéstől van áthatva, hogy 
bármilyen gyarló bűnös is, a Jézus Krisztus érdeméért 
részese lehet azoknak a javaknak, amelyeket Krisztus 
az őt követőknek kilátásba helyezett, óh, keresztyének, 
annak szivébe oly megnyugvás tér be, amit semmiféle 
földi birtoklás sem tud megadni az embernek. Minél 
nagyobb a kincs, annál nagyobb félelemmel gondol 
az ember annak elvesztésére, de ha lelki kincse halmo
zódik fel, ennek az elvesztésétől soha nem félhet és 
minél előbbre megy az élet útján, annál nagyobb biza
kodással tekint az elé a pillanat elé, amely ennek a 
földi létnek határát, de egyúttal az emberi életnek az 
örökkévalóságba való teljes bekapcsolódását jelenti. 
Aki az Isten országának keresését fölébe helyezte a 
földi javak keresésének, aki meghozta a maga áldoza
tát az Isten országának terjesztéséért és virágzásáért 
és mint egyházának hű fia, igyekezett a maga részéről 
hozzájárulni az Isten országa terjesztéséhez, azt az a 
felemelő érzés hatja át, hogy ennek az Isten országá
nak valósággal örököse és ezt nem veheti el tőle senkise!

i
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K. H. E kisded, de szép múltú gyülekezetünk tag
jaihoz intézem azokat a szavakat, amelyeket János a 
maga látomásában azokról mondott, akiket pálmaágak
kal kezükben a Bárány trónja előtt lát megjelenni, 
K. Gy. nem szükséges hősi halát halni ahhoz, hogy 
valaki a Bárány vérében megmosattassék, a Krisztus 
érdemében részesüljön. Az élet maga egy nagy örökös 
harc, örökös küzdelem: a jónak és a rossznak a küz
delme. Óh ügyeljetek arra, hogy ebben a harcban, eb
ben a küzdelemben épúgy, mint azok az elesett hősi 
halottak, egy nagy eszményért: a haza fennmaradásá
nak, jólétének eszményéért harcoltak, az életnek eb
ben a küzdelmében, amely lehet kicsinyes, aprólékos, 
magát apróságokban kijelentő, ti is azért küzdjetek, 
ami jó, ami nemes, ami az Isten országának a jellem
vonását hordja magán. Nem szükséges, hogy ebben a 
küzdelemben valaki az életét hozza áldozatul, óh, mert 
elég, ha a maga mindennapi munkáját, törekvését adja 
oda szent áldozatképen az Úrnak az oltárára, elég, ha 
a maga szivének bűnös hajlamait áldozza meg, elég, 
ha lelkében azért könyörög, hogy a jó az ő szivében 
is vegyen örök lakozást, találjon igaz otthonra. Az a 
nagy ünnepünk, amelyen ennek a jónak a lelkűnkben 
való örök lakozását, különösebben szoktuk hangoz
tatni, a karácsony ünnepe, annak a forró vágyódásunk
nak a kifejezése, hogy Krisztus, az áldott vendég, tér
jen be mihozzánk, de lehet-e a keresztyénnek más tö
rekvése, mint egész életét karácsonyi szent vágyako
zássá tenni s azért imádkozni, azon munkálni, hogy a 
Krisztus lakozzék állandóan ő benne s szentelje meg 
szivét és lelkét.

Igen, keresztyének, nem szükséges, hogy életünk
kel áldozzunk azokért a törekvésekért, amelyek az 
Isten országának előbbre vitelét munkálják, elégséges,
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ha igyekszünk a magunk életében minden lehetőt meg
tenni, hogy az Isten országa minél előbb megvalósul
hasson e földön. Éppen ezért, amikor mi a hősök em
lékét felújítjuk, vegyünk példát róluk, hiszen ők azt, 
amit legszentebbnek tartottak, a maguk vérével voltak 
hajlandók megpecsételni. Ott állottak az élet-halál harc 
irtózatos küzdelmei között, mi pedig a magunk min
dennapi életében sokszor kicsinyességekkel engedjük 
magunkat eltéríttetni attól, hogy a jót, az igazat, a 
szépet, azt, amit a Krisztus elénk szab, megvalósítani 
igyekezzünk a magunk életében. Vegyünk példát róluk 
és soha életünknek egyetlen percében se engedjünk 
szivünkben helyet a rossznak, hanem igyekezzünk azon, 
hogy az életünkben a központi helyet Jézus Krisztus 
foglalhassa el, az a Jézus Krisztus, aki minket az 
örök életnek kenyerével, az örök életnek az italával 
akar táplálni, azzal a kenyérrel, amelyből ha valaki 
eszik, soha meg nem éhezik, azzal az itallal, amelyből 
ha valaki iszik, soha meg nem szomjuhozik. Ez a benső 
egyesülés a Krisztussal a Krisztusnak minden felett 
való uralma legyen törekvésünk legfőbb tárgya, akkor 
K. T. mi is, épenúgy mint azok, akiket az evangélista 
a maga nagy látomásában szemei előtt lát, a végére 
mehetetlen sokaságban, akik a győzelemnek pálma
ágával jelennek meg a Báránynak trónusa előtt, hajt
hatjuk meg mi is előtte alázatosan fejünket, hogy el
vegyük az ő örökkévaló áldását, amely bennünket az 
örök életnek boldog részeseivé tesz az ő szent vére 
által Ámen.

«

*

Templom után a küldöttségek fogadtatása következett: a 
rom .kath. hitközség nevében dr. Jankovich Tihamér plébános, 
az ág. hitv. evangélikus fiókegyház nevében Németh Pál nyug. 
esperes, a község nevében Szabady Károly, az Iparoskor nevében 
Stampfel József elnök, a MÁV nevében Birkás József főintéző,

[
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az Ifjúsági Egyesület nevében mindenkit meglepő, kedves és 
tartalmas bibliás beszédben Nagy Dénes iparosifjú szólották, 
melyekre püspök úr mindenkit lekötő szives szavakkal válaszolt.

A hősök emlékoszlopának felavatásán is szerepelt püspök 
úr: imát mondott a hazáért, annak felvirágzásáért.

A vasúti vendéglőben rendezett 50 terítékes bankét után 
sietett a társaság újból a templomba, ahol ifjúsági ünnepély volt. 
Mindenkit meglepett a bámulatos rend, fegyelmezettség, a sze
replők biztossága és a tartalmas beszédek. Megnyitót Hóka 
Sándor mondott, szavaltak Radák József, Puskás István, Nagy 
Dénes, Hóka János, szólót énekelt Kultsár Gyula helybeli ta
nító (saját, kuruc hangulatokkal átszőtt szerzeményét), beszédet 
mondott Hóka József. Az énekkar is szerepelt az új énekeskönyv
ből mutatván be énekeket.

Németh Károly záróbeszéde után püspök úr hatalmas erő
vel idézte Gusztáv Adolf énekét.

Utána az iskolaudvaron volt az iskolai felszerelések kiegé
szítésére szinielőadás, melyen Földes Ferenc: A honvéd sírja 
cimü darabját adta elő Kultsár Gyula tanító ügyes rendezésé
ben az ifjúság.

18 órakor hagyta el püspök úr Somogyszobot és vonaton 
Kutasra érkezett, ahol óriási közönség fogadta. A vasúti állomá
son Pap László tanító üdvözölte, majd 10 tagú bandérium, a 
róm. kath. és református templom harangjainak zúgása közben 
özvegy báró Tallián Dénesné szabási nagybirtokos négyesén 
vonult a templomhoz, ahol a gyengélkedő Mezey Pál lelkész 
üdvözölte. Püspök úr azonnal a templomba ment, amely zsúfo
lásig megtelt és a nagy tömeg Istenhez vágyó lélekkel imádko
zott együtt püspök úrral az áldások örök forrásához, Istenhez.

Az estét és éjjelt püspök úr és kísérete vizeki Tallián Gyula 
nyug. főispán
apósa — vendégszerető házában töltötte, ahol dr. Ujváry Endre 
plébános nagy melegséggel üdvözölte egyháza nevében püspök 
urat.

Huszár Aladár egyházmegyei gondnok úr
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Egyházak története.

Somog'yszob.
Lelkész: Németh Károly, sz. 1SS9. Somogyszobon szolgál 

1916—1927.
Kántortanító: Kulcsár Gyula, sz. 1S91. Somogyszobon szol 

gál 1913 óta mai napig.
Másodtanító: Szikszay Erzsébet, sz. 1SS4. Somogyszobon 

szolgál 1905 óta mai napig.
Gondnokok: Dávidházy József, Pálfi József egyházfi. 

Presbiterek: Puskás József vései, Kis János külső, Náray János, 
Náray Ferenc, Náray István, Horváth József alsó, Kis János alsó, 
Hosszú János, Kisülés József, Sámóczy József, Katona József 
tb. presbiter, Pálfy György tb. presbiter, Puskás József tb. 
presbiter. Evangélikus gondnokok: Vince János, Leposa József. 
Evangélikus presbiterek: Vince György, Antalics György.

Nagyon régi község, már a XI11. században találkozunk 
nevével. 1562—15SS-ig török kézen volt, a reformációt is való
színűleg ez időben fogadta be. Az 1721. pesti commissió, az 
17-14. és 1745. megyei vizsgálat tanúvallomásai szerint »Kanizsa 
megvétele előtt Szobban prédikátor volt Ivánkó, ki a régi, még 
Kanizsa megvétele előtt fennállott és azután a község más helyre 
telepedése következtében az új helyen épült templomban is 
szolgált. A rácok ismét elpusztítván a községet, megint más he
lyen voltak kénytelenek építkezni, ahol már Nárai Péter szolgált 
nekik 40 évig. Első mesterüket, Pandúrt, Légrádról hozták. Ez 
időben a híveknek a mainál jelentékenyebb része volt, úgy lát
szik, lutheránus, mert Ivánkó prédikátoruk is ezt a hitet vallotta. 
Utóbb azonban az egyház már református. 1600-tól kezdve az 
esztergomi káptalannak lévén itt nagyobb birtoka, sok üldö
zésnek voltak állandóan kitéve.

1634-ben Ötvöskónyival »BeIökkeI« egy lelkészi állomást 
alkotott. Leányegyházzá 1706-ban alakult, oskolamestert alkal
mazva, kit azonban a földesur 1748-ban hivatalától eltiltott s a 
lakásába pápista mestert szállíttatott. Ettől kezdve sem templo
muk, sem tanítójuk nem volt. Elnyomatásukon a türelmi rende
let is csak később segíthetett, amikor két derék buzgó egyház
tagjuk: Puskás János és Pálfi József arra a biztatásra, hogyha
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elég buzgók és kitartók lesznek, majd nyerhetnek engedélyt 
templomépítésre, 1788-ban előbb Budára gyalogolnak, majd 
innét Bécsbe s több hónapi utazás után, — mikor már családjuk 
elveszettekének hitte őket, — megkapták a helytartótanácstól 
a szabadalmat, »hogy imádkozó házat építhessenek, ahová a 
bolhási prédikátor kijárhat és egy előimádkozó, de examinált 
oskolatanítót is behozhassanak^ Ez időben, miként az engedély
irat is mutatja, Somogyszob Bolhás filiája volt. A templomépítés 
és oskolamestertartás megkezdődhetett volna, de ismét nehézsé
gek jöttek közbe. Régi telkeiket, házaikat azzal a föltétellel kap
ták vissza, hogy a pápista mesternek házat és pajtát ingyen tar
toznak építeni.

Ennyi küzdelem után alakultak leányegyházzá 1789-ben 
Bandi István preoránsmester beállításával. Ekkor építettek az 
udvaron egy 6 öl hosszú templomot fából, sövényfalakra zsupp- 
tetővel. Jelenlegi templomuk 1837—1841-ig épült téglából cse
répre, téglatoronnyal. 1856-ban bádoggal fedték, toronyórával 
ellátták, 1877-ben pedig a templom falait két méterrel emelték 
s az egészet renoválták. 1898-ban közadakozásból orgonát állít
tattak. A háborúban elrekvirált harang helyett az 1920-as évek
ben Hohenlohe Keresztély herceg, somogyszobi földbirtokos 
ajándékozta meg az egyházat egy 200 kg.-os cis hangú, az Eccle- 
sia öntödéjében készült haranggal.

A lelkészlak 1861-ben épült.
A régebbi iskola szűknek bizonyulván, 1890-ben megfelelő 

belsőséget szereztek a káptalantól 2000 frt.-ért s arra 1902-ben 
felépítették második iskolájukat 6884 korona költséggel. Az 
utóbbi években rendkívül sokat építkezett a gyülekezet. 1924-ben 
régebbi iskoláját teljesen modernné újraépíttette 300 millió ko
rona értékben. 1926-ban pedig templomát, parókhiális épüle
teit és a második iskolát alaposan renováltam, új lelkészi irodát 
építtetett 250 millió korona összeggel. Iskolaépítésre az államtól 
120 millió korona segélyt kaptak.

A somogyszobi egyházban vannak ma is evangélikusok, 
akikkel a ref. egyház 1800-ban szerződést kötött s az egyházat 
e szerződés alapján közösen tartják fenn.

Sokszori zörgetés után az egyházmegye 1862-ben engedte 
meg a gyülekezetnek az anyaegyházzá alakulást.

Lelkészek: Ivánkó —. Anyaegyházzá alakulása után első
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lelkipásztora: Kovács József, 1862—1S66. Józanágh Zsiginond 
1S66—1916. Németh Károly 1916—1927-ig.

Tanítók: Pandúr. Nárai Péter 1706—17-16, Győri József 
17-16—1748. Ekkor hivatalának folytatása betiltatott, 40 évig 
nem volt tanító, még az énekeskönyveket is elszcdték. 17S9-töl 
preoráns tanítók: Bándi István 17S9—, Nagy József 1794—, 
Técsy Sámuel 1795—, Kiss Bálint 1796—, Fodor János 1797—, 
Veres Izrael 1798—, Csuzy István 1S01—, Sarkadi István 1S05—, 
Gál Antal 1S09—, Polányi József 1S14—, Beke József 1 SÍ4—, 
Becsák István 1817—, Nagy Benjámin 1S23—, Verbai József 
1S29—, Fiilöp Péter 1834—, Vccscy Sámuel 1S37—1861. Anya
egyházzá alakulása után rendes tanítók: Komáromi Béla lS62-ig. 
Győrffi Imre 1862—, Sándor István 1864—, Németh Sándor 
1865—, Nagy Sándor 1S67—, Süveg János 1S69—, Szűcs János 
1870—, Darab István 1S71—, Beke Sándor 1S77—1903, Kis 
József 1903—1905, Vajda Géza 1905—1912, Kulcsár Gyula 
1913-tól mai napig. Másodtanító: Szikszay Erzsébet.

i

Ötvös kónyi. *
Lelkész: Janó István, sz. 1857. Ötvöskónyiban szolgál

1SS8 óta.
Tanító: Süvegh Zoltán, sz. 1882. Ötvöskónyiban szolgál

1908 óta.
Gondnokok: Farkas József Balázs ötvösi, Dénesi János 

kónyi. Presbiterek: Botika György, Farkas János, Lőczi János 
alsó, Lőczi János Imre, Takács György, ifjú Takács János 
ötvösiek; Báli József, Máté József, László János, Csór József, 
Lőczi József, Pusztai Gergely kónyiak.

A XIV. században meglevő Ötvös és a következő szazadban 
meglevő Kónyi községekben a református egyház is nagyon ré
gen, hihetőleg már a reformáció korában megalakult. Lelkészé
nek, Laskói Máténak nevével már az 1634-iki kiskomáromi zsina
ton jelenvoltak között találkozunk s az 1640-iki köveskuti zsinat 
jegyzőkönyvében ugyanő még mindig Ötvösi lelkész gyanánt 
szerepel. A névsorban itt egy kis hézag van, de 1670-től kezdve 
aztán mái napig levezethetjük a lelkészeket, bizonyságául annak, 
hogy az egyház szabad vallásgyakorlata nem szünetelt, sőt a 
legvészesebb üldözések idején ez a gyülekezet menedékhelyül 
szolgált a vigasztalásért messze vidékről, Alsókról, Csurgóból,
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Segesdről és a többi gyülekezetekből egész Csáktornyáig ide- 
sercglő Iiitsorsosoknak. Régebben, a törökök kiverése táján a 
szőlőhegyen túl levő erdőben húzódtak meg egyidöre, mestert 
itt is tartottak, de templomot csak az előbbi helyükre való vissza- 
költözésiik után építettek. 1715—1733-ig adataink szerint a buzgó 
református Sárközy János és Kcncsscy István nádori adományt 
nyernek ötvösre.

1745-ben nagyobb vizsgálatot tartottak itt magának a gyü
lekezetnek kérelmére, mely vizsgálat tanúvallomásaiban sok ér
tékes adat maradt fenn a gyülekezetnek különben adatokban elég 
szegény múltjáról. Valószínűleg e vizsgálat eredménye gyanánt 
engedték meg nekik akkori templomuk (oratórium) befedését 
ugyanazon anyagból (zsupp). Legrégibb templomaik helyéről 
közelebbi adatok nincsenek. Az első templom, melynek emlékét 
a szájhagyomány megőrizte, a belsöségi réten, a Belegbe vezető 
út mellett, felülről fekvő házakon kívül, fatalpra volt építve
sövényfallal, zsupptetőre. Ez 1798-ban leégett. Ekkor épült egy 
másik templom a mostani helyén téglából, toronnyal. Ez szűk
nek bizonyulván, 1895-ben elbontották s a megmaradt torony 
mellé tágasabb templomot építettek, a tornyot feljebb emelték, 
vörösrézzel befedték 7000 frt. kiadással. A háborúba elvitt nagy
harang helyett 1925-ben egy 415 kg.-mos új harangot szereztek 
2S00 pengő költséggel. A felavatást Czeglédv Sándor egyház- 
kerületi főjegyző közreműködése tette emlékezetessé. 1927-ben 
ismét a tornyot kellett megújítani, új rézfedéssel ellátni. Egyút
tal a templomot renoválták kivül-belül 4500 pengő áldozattal.

A lclkészlak — ameddig az emlékezet terjed — mindig a 
mostani helyen állt, de fatalpra, sárfalakkal, zsupptetövel. A je
lenlegi épület az 1850-es években készült téglából, cseréptetőre. 
Melléképületeit 1927-ben javították.

A tanítói lakás régen Ötvösben a csclédlakások kertjében 
volt, ezután a mostani iskolától keletre építettek másikat, ezt el
adva épült mostani helyére a tanítói lak és iskola.

Lelkészek: Laskói Máté 1634—1640, Büki Miklós 1670 
körül, Nyári Péter 1678-ig, Salánki János 1685-ig, ismét Büki 
Miklós 1701 Büki Péter 1712-, Csicskár József 1717-, Borsos 
István 1725-, Dávidházi János 1732-, Csoknyai István 1741 
ismét Dávidházy János 1747-, Szőllősi András 1765-, Sebesi 
Sámuel 1757-, Újhelyi Miklósi766-ig. Az ő idejétől vannak meg 
az anyakönyvek. Ács István 1767-, Császári Lósy József 176S-,
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Csákvári János 1779-, Czégény András 17S-1-, Dcmeicr János 
1791-, Sárai Gábor 1792-, Kis András 1S02-, Aáezei István IS 13-, 
Szentgyörgyi István ISI5-, Kovács József ISI9-, Paczolai Sán
dor 1S36-, Elek István 1S-12-, Kálmán János 1S66-, Szilágyi 
Gábor lSS7-ig, Janó István ISSS-tól mai napig.

A tanítók nevei régebbi időkből nincsenek feljegyezve. 
. Süvegli Zoltán szolgál Ütvöskónyiban 1908 óta mai napig.

Bolhás.

Lelkész: Mózes Ernő sz. 1891. Bolháson 1924-től mai napig. 
Tauíló: Fördős Kálmán sz. 1904. Bolháson szolgál 1926-tól

mai napig.
Gondnokok: Karnis János, Andcr János. Presbiterek: Mezei 

János, Bútor Sándor, Bcnkc István, Bódis József Dani, Mezei 
József, Hóka József, Bútor István, Andcr József.

A község már az 1332—37-iki pápai tizedjegyzékben cm-
líttetik.

Egyháza szintén legrégebbi gyülekezeteink közül való. A 
Kanizsai Pálfi János püspök által 1634-ben összeállított jegyzék 
Szentával egy Iclkészi állomásnak tünteti föl. Úgy látszik, ekkor 
Szcnta volt a lelkészi székhely. De 1640-ben már Bolhásnak is 
van prédikátora, Herczegszőllősi János, akit azonban 1657-ben 
a szentai lelkészek között találunk. A falu a török hódoltság és 
rácjárás idején kétszer is elpusztult, de szabad vallásgyakorlata 
nem szünetelt, sőt a nemeslelkü Tallián család, mely 1721-ben a 
község földesurává lesz, védelme alatt virágzott és a más vidéken 
üldözött hitsorsosoknak, Alsókból, Csurgóról, Gyékényesről, 
Nagymartonból, Szentáról menedéket nyújtott s amikor prédi
kátoruk nem volt is, preoráns mestereik állandóan tartottak náluk 
istentisztclctekt. Ha maga a gyülekezet nem üldöztctett is, pré
dikátorainak jogtalan bántalmazásáról két eset maradt fenn. 
András nevű prédikátorukat a berzencei török Szentánál karóba 
huzattá, mivel a törökökhöz tisztátalan élet követése végett járó 
asszonyokat mind az Isten beszédében való fenyegetésekkel, 
mind pedig testi büntetésekkel is az oda való járástól clidege- 
nítcttc«. Salánki István nevű lelkészüket pedig, ráfogva, hogy 
kocsijával egy gyermeket cltaposott, a marcali börtönbe zárták 
s bár Tallián Ignác uraság közbenjárására kiszabadult, Bolhás
ról távoznia kellett. Tallián János és Ádám földesurak 1757-ben

j

i
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okmányilag is teljes vallásszabadságot engedtek a bolhásiaknak 
akkor, amidőn kevéssel előbb megyeszerte s itt is a vármegye 
zaklató vizsgálatokat folytatott s megnehezítette a gyülekezetek 
fennmaradását. Emellett 500 forintot kaptak ajándékba a bol- 
hásiak a Tallián-családtól, midőn az itteni birtokát eladta. Az 
új földesúr, Zichy Károly, elődei példáját követve lS46-ban a 
lelkésznek fél, a tanítónak negyed telket adományozott és a 
maradvány földeket is az egyháznak használatba adta bizonyos 
évi szolgálmányokért, melyeket aztán 1872-ben herceg Odescálchi 
Artúrtól örök áron megváltva 42 kát. hold birtokába jutottak s 
megvethették alapját egyházuk jólétének.

Az egyháznak ma is meglevő pecsétnyomóján templom 
van 1746. évszámmal. Anyakönyvei 1784-től kezdődnek.

Templom. Régebbi templomuk, melyről emlékezet maradt 
fenn, 1724-ben,’ vagy 1725-ben, a községnek mostani helyére 
letelepedése alkalmával épült, további adatunk nincs róla. Mos
tani templomuk 1851-ben kezdett épülni s 1857-ben szenteltetett 
fel. 20 ezer váltó forintba került. Tágas, masszív épület. Orgoná
jukat 18QS-ban ^állították fel 1225 írtért. 1908-ban a tornyot 
vörösrézzel fedték 4200 korona értékben. 1922-ben három új, 
ISO, 110 és 70 kg. súlyú harangot szereztek be.

Lelkészlakásukat 1868-ban építették 4000 frt. kiadással. 
A melléképületeket 1877-ben emelték s 1927-ben újították.

Az iskola s tanítói lakás lSS3-ban készült.
Lelkészek. Hercegszőlösi János 1640, András —, Salánki 

Pál, Salánki István (előbb mester volt). A szabad vallásgyakorlat 
megengedésekor, 1784-ben első prédikátoruk Liber János, Ka- 
posi Gábor 1790—, Veres István 1793—, Kovács József 1799—, 
Sarkadi Sándor (az egyház történetét összeállította) 1803—, 
Vaiszlói Tóth János 1S04—, Bartha' János 1804—, Barakonvi 
Sámuel 1810—, Szilágyi György ISII—, Veres Izrael 1815—, 
Földvári Péter 1S21—, Simon Mihály 1826—, Begedi Bertalan 
1828—, Varga Mihály 1833—, Nagy Antal 1837—, Simon Péter 
1S45—, Héjas Károly 1S70—1911, Klippel Lajos 1911 — 1924, 
Mózes Ernő 1924-től mai napig.

Tanítók: Tihanyi István 1725 körül. Salánki István (utóbb 
prédikátor lett). Preoránsmcstcrek: Tóth Ferenc, Laki János, 
Brassai István, Neszmélyi Mihály, Bán Mihály, Gálos Benjámin, 
ismét Bán Mihály, Szigetin József, Csató József, Borsodi Sámuel, 

• Liber János. 7 unitók 1800-tól: Bccsák István 1800, Császár János
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1S02, Demeter Gábor 1S04, Hőke János 1805, Dékány István 
1S06, Szűcs János 1S0S, Both János 1809, Sárosi Ferenc 1810, 
Varga Péter 1811, Szalai István 1S13, Bóday József 1S16, Ember 
Ferenc 1822. Két évi üresedés. Szikszai János 1S25, Őry Ferenc 
1S27, Vághó Pál 1829, Hampó János 1831, Somogyi István 
1S33, Kovács Lajos 1835, Bokor Sándor 1S36, Pap Mihály 1S37, 
Fléjas István 1S42, Kántor János 1844, Máthé Gergely 1847, 
Szilágyi József 1850, Benedek Dániel 1S59, Szombati Lajos 1861, 
Szűcs János 1863, Szőllősi Gábor 1865, Pecsét János 1875, 
Mészáros Gábor 1875—1911, Horváth József 1911—1926, För- 
dős Kálmán 1926-tól mai napig.

L á b o d.

Lelkész: Pap József, sz. 1891. Lábodon szolgál 1926 óta. 
Tanító: Csire Nagy István, sz. 1SS5. Lábodon szolgál

1917 óta.
Gondnokok: Bausz Illés, Horgas G. István. Presbiterek: 

Miklós Mihály, K. Liber István, Szennai István, Patkó István, 
H. Tóth Sándor, F. Horgas József, H. Horgas Sándor, Cs. 
Kulcsár József, F. Horgas István, Héjjas Ferenc, ígér József, 
K. Horgas János, K. Liber József, Horgas A. István, Gergó 
János alsó, Iván János, Iván János nagy.

Lábod már 1231-ben hatalmas uradalom középpontja. 
1276-ban IV. László király itt táborozott. A XVI. század közepén 
a vármegyének egyik legnagyobb városa, 96 házból állott. Ez 
időben nem a mostani helyén, hanem attól északkeletre fekvő 
dombokon terült el. 1598-ban Nádasdy Ferenc birtoka, 1715-től 
kezdve pedig a Széchenyi családé.

Református egyházának kezdetét nem ismerjük, de a ren
delkezésünkre álló adatok birtokában egészen a XVII. század 
első feléig vissza tudjuk vezetni. Muraközi György kiskomáromi 
lelkész 1630 körül azt kéri a szigetvári agától, hogy a »lábodi 
lelkészt, valami Gálát, másképpen Szobi Györgyöt, mivel azt 
tanítja, hogy a lisztből lett, vas között sült kenyér habja imá
dandó, hogy Isten legyen, tiltsa ki falujábók. 1634-ben lelkésze 
Sági Miklós, 1640—1643-ig pedig Szatmári, vagy Szakmári Já
nos. Hosszufalu már ez időben is Lábodhoz tartozott. Mint min
denkor virágzó és az üldözésektől megmenekült ecclcsiába »sok 
körül-belől fekvő árva ekklézsiánkból isteni tiszteletre ide jártak«.

I
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Elek Sámuel volt somogyi esperes 1768-ban az egyház
megyében levő gyülekezeteket összeírván, történeti adatokban 
gazdag feljegyzéseiben Lábodra vonatkozólag is sok értékes 
anyagot találunk. A község és egyház régi története mellett ol
vassuk, hogy a Carolina resolutio után csak a kath. plébánosnál 
fizetendő stóla után kinyert engedély mellett temethettek, keresz
telhettek itt is a lelkipásztorok. Két sérelem ügyét is elbeszéli 
Elek Sámuel. Egyik a temetőben felállított feszülctes kereszt, 
másik a gyertyaszentelő napján az erdőbe fáért menő hívek 
megbírságolására vonatkozik. Az előbbi ügy kimeneteléről nincs 
adat, az utóbbi Csépán István egyházmegyei gondnok közbenjá
rására a hívek javára intéztetett el.

Templom. A község régi helyén, a Csörge vize mellett 
emelkedő dombokon volt első templomuk. Ennek elpusztulása 
után öreg Horgas András háza helyén építettek másikat horo- 
nából. De idővel ez is szűknek bizonyulván, 17S0-ban megna
gyobbították. A megnagyobbított fatemplom azonban l$03-ban 
az átellenbcn levő községi korcsmától meggyulladván, porrá 
égett. A leégett templom fundusa helyett gróf Széchenyi Ferenc 
földesur nagyobb és szebb telket méretvén ki az egyház számára, 
1815-ben kezdették építeni mostani templomukat, melyhez a 
ncmcslelkü földesur áz összes épületfát és százezer téglát ingyen, 
másik százezret pedig ezrenként 6 írtjával adott, de kikötötte, 
hogy a templomot az általa készített tervrajz után készítsék. 
1822-ben készült cl az impozáns, téglaboltozatos, erős épület. 
1833-ban a tornyot vörösrézzel fedték. 1851-ben toronyórát sze
reztek be. A templomot többször újították, legutóbb 1914-ben 
befestették, új padokkal, szószékkel és orgonával látták el s a 
templomtetőt palával fedték, az egészet nagyon díszesen renovál
ták 19000 korona kiadással. A háborúban elrekvirált 5 mm. 
nagyharang helyett 1922-ben 260.000 korona kiadással egy új, 
463 kg-os harangot öntettek.

Lelkészlakás. A legelső lelkészlakás a Csörge vize mellett 
volt, ezért ezt a helyet ma is papkertnek hívják. A második már 
a mostani épület helyére készült fatalpra, sárfalakkal, zsupptető- 
vel. A jelenlegi épület 1840-ben épült, a hozzá szükséges fát az 
uraság adta. Ezt a különben tágas épületet az 1900-as években 
felemelve a mai kor viszonyainak megfelelően teljesen átalakí
tották.

Tanítóink, iskola. A régi iskola, melynek emléke fennma-
8
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radt, a falu alsó vege felé, nem az utca szélen, liánéin a belső
ségek közepén fatalpra, sövényfalakkal, zsupptctővcl épült. Ezt 
a telket lS65-ben egy tágasabb s alkalmasabb telekkel cserélték 
el, hova 1366-ban építették fel a mostani iskolaépületet és tanító- 
lakást.

Lelkészek: Szobi György (Gala) 1030 táján. Sági Miklós 
1634, Szatmári (Szakmári) János 1640—1643. 1657-ben üres 
az állás, Szenes Sámuel 1665-ig, Halászi Dániel 1639—1690, 
állítólag három Ízben is volt itt. Győri András körülbelül 1724— 
1729, Vörös Márton 1729—1731, Kis Néincdi — 1731 — 1734, 
Borsos István 1734 — 1738, Körmendi Gergely 1733—1742, Né
meti Vas István 1742—1743, Győri János 174S—1749, Igriczei 
István 1749—1751, Szőlősi András 1751 —1756, Baksay József 
1756 —1760, Foglos János 1760—1732, Mikolai András 1732— 
17S4, Pápai Nagy József 1734 — 17S6, Nagy Sándor 17S6—1300, 
Veres István 1801-ben interimális, Kovács István 1S01 —1814, 
Sárai Gábor 1814—ISIS, Matolcsi Sándor 1818—1S26, Eröss 
Sándor 1S26—1S2S, Szigeti István 182S—1833, Szentesi János 
1833—1876, Nagy Sándor 1876—18S5, Horváth József 18S5 — 
1SS9, Mezey Pál s.-lelkész interimális. Nagy Lajos 1S90—1924, 
1901-től haláláig az egyházmegye nagyérdemű esperese. Hely él
tes lelkészek: Balogh Árpád, Csuzy Sándor, Horváth Imre, 
Gulyás Péter 1924—1926. Papp József rendes lelkész 1926-tól 
mai napig.

I

Tanítók: Neveik 17Só-tól kezdve vannak feljegyezve. 
Szabó Mihály 1786, Szabó Mihály 17SS-ban (nem ugyanazon sze- 
rnéh'), Bodó Áron 17S8, Vásárhelyi Pál 1790, Sárosi János 1793, 
Mátyási .József 1796, Korponai József 1797, Csuka János 1801, 
Szilágyi György 1S02, Szabó Péter 1804, Fazekas József 1S05, 
Bódai József 1806, Horváth József 1S08, Patzolai János 1809, 
Demeter Gábor 1810, Sütő Ferenc 1811, Fazekas Gábor 1S12, 
Vecsey Sámuel 1816, Kovács József ISIS, Somogy István 1821,
Máté Gergely 1823, Szalai István 1S25, Horváth Ádám 1S27,
Varasdi Péter 1831, Győrfy Sámuel 1839, Pap Mihály 1842,
Zsoldos János 1844, Verbay István 1848, Varasdi Péter 1851,
Tóth Sándor 1S53—1905, Csicskár József 1906—1916, Csire 
Nagy István 1917-től mai napig.



115

Rinyahosszufalu.

Lelkész: az anya egyház lelkésze.
T<mil<>: Gaál Károly, sz. 1900. Rinyahosszufalun szolgált 

1923-tól 1927-ig.
Gondnokok: Benkc V. Ferenc, Benke József. Presbiterek: 

Gonda János, Cs. Kulcsár István, Benke Ferenc biki. Benke 
József, Horgas József, Dani István, Mátés István, Fodor Sándor.

Régi község. Egyházának régi történetéről nem tudunk, 
minthogy 1799-ig Lábodnak csak fiókegyháza lévén, nem volt 
tanítójuk sent, aki történetéről feljegyzéseket készített volna. 
Valószínűleg a fél km.-re eső Lábo'ddal egyszerre reformáltatott. 
Későbbi sorsa azonban már egészen elüt Lábodétól, mely vallás- 
szabadságában a Széchenyi-esalád kegyes pártfogása alatt hábor
gatást nem szenvedett. Ellenben bizonyosra vehető, hogy a báró 
Hunyadi-család birtokain másutt is végbemenő üldöztetésektől 
(1751-ben kergették el a mestert Rinyaszentkirályról) saját falu
ját, ahol lakott, még kevésbbe kímélte.

1800-ban alakult leányegyházzá egy kis tornyos fatemplo
mot építve a mostani tanítólakás helyen. 1855-ben szép díszes 
templomot építettek téglából boltozatra toronnyal 14.000 frt. ki
adással.

Régebbi tanítólakásuk a templomtól mindjárt keletre fa
talpra, sövényfalakkal zsupptetőre készült. A mostani épületet 
1850 1857-ben emelték téglából cseréptetőre. Erős, tágas épület.

Tanítók: Simon Mihály, Ujj János, Maki ári Pap József 
1S00—1822-ig, Boncz Áron 1822—1849, Lengyel Zsiginond 
1849—1851, Ódor Ádám 1851 —1871, Simon Pál (ideiglenes), 
Nagy Sándor 1872, Kovács Ferenc 1873—1S75, Mózes Imre 
1S75 —1910. Ezután mint esperest segédlclkcszck: Zákányi Jó
zsef 1916—1921, Papp József 1921 — 1923, Gaál Károly rendes 
tanító 1923—1927.
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S. Nagykorpád, Beleg, Kutas, Kisbajom, 
Szabás.

<«■

Május 16-án Kutasról özv. báró Tallián Dénesné nagybirto
kos négycsfogatán indult el Püspök úr Nagykorpádra. Szabás 
község határában bandérium várta. A község nevében Bandis 
Iván jegyző, a r. kath. hívek nevében vitéz Lédeczy Nándor 
kántortanító, a gyermekek nevében Bak Erzsébet, a gyülekezet 
nevében Balogh Árpád lelkész mondott üdvözlő beszédet.

Püspök úr a templomba ment, ahol az összesereglett hí
vek fogadták. A gyülekezeti énekkar Arany Sándor tanító veze
tésével énekelt, majd Püspök úr imádkozott és megáldotta a 
gyülekezetét. A r. katholikus templom harangjai is zúgtak, inig 
püspök úr távozott. Itt az áldozatkészség él a hívekben. A 200 
lélekből álló gyülekezet most javíttatja az egyházi melléképüle
teket 6400 P költséggel.

Nagykorpád határában csatlakozott a menethez a nagykor- 
pádi bandérium és a község nevében Kis János biró üdvözölte 
Püspök urat. Szép diszkapu alatt vonult be a társaság; a lelkész
laknál a leventék és fehérruhás lányok álltak sorfalat, itt is, ott 
is a régi kontyviselettel ékeskedve. A bejárat előtt Fekccs István 
lelkész fogadta Püspök urat meleg köszöntéssel.

A szomszéd falvakból is sokan összesercglettek.
A falu ünnepi díszben, az utca összesöpörve, meggereb

lyézve, az utak megigazítva, a templom gyönyörű muskátlikkal 
díszítve. .

A templomban Fekecs István nagykorpádi lelkész imádsága 
után az énekkar Nagy Isten Téged imád kezdetű éneket énekelte 
Foglos János tanító vezetésével, majd Püspök úr prédikált Mk. 
10l6 sk. alapján.
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Püspök űr egyházi beszéde.

Alupige: Mk. lü. 46—52.

K. Gy.! A világháború szerencsétlen áldozatai kö
zött, akik élve bár, de megcsonkítottan jöttek vissza 
abból a rettenetes vérontásból, legszerencsétlenebbek 
talán azok, akik szemük világát vesztették. K. Hívek, 
gondoltatok-e arra, hogy micsoda rettenetes érzés le
het nem látni többé Istennek körülöttünk levő gyö
nyörűséges világát? Nem gyönyörködni a nyíló ter
mészet -fakadásában és nem gyönyörködni az őszi 
lombnak sárgulásában, nem gyönyörködni abban a 
csillagos égboltban, amely fejünk felett mint egy bol
tozat körülfog bennünket és nem gyönyörködni a mi 
szeretteinknek arcvonásaiban; nem látni a szemekből 
felénk sugárzó szeretetet, nem látni azt, amikor a szem
nek egy villanása az érzelmeknek egész árjáról tesz 
sziveinkben tanúságot.

Keleten az a rettenetes nyavalya, amelyet szem- 
betegségnek nevezünk, nagyon el volt terjedve. El van 
terjedve még uía is és nem csodálkozhatunk, ha azok, 
akik szemük világát elvesztették, csak egyetlen vágyat, 
egyetlen óhajt ismernek: visszanyerni azt a drága kin
cset, amellyel addig bírtak, visszanyerni látóképessé
güket, hogy Istennek szép világát, embertársaiknak, 
szeretteiknek arcát újra láthassák.

Azok között a szerencsétlenek között, akik ígv 
szemük világának visszanyerését mindennél hőbben 
óhajtották, volt a szerencsétlen, szegény, úts/éli koldus 
is, Timcuá fia, Bartimeus, aki, amikor Jézus utolsó 
útján Jerikóból Jeruzsálembe megy, meghallva, hogy 
közeleg a megígért Messiás, egyetlenegy reménvt érez 
lelkében feltámadni: hogy ha valaki, úgy ez a Názáreti
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Jézus lehet az ő szemének orvosa, csak ettől remélheti 
szemének meggyógyítását. Elkezd kiáltozni: Jézus, 
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! Hasztalan csitítják 
a körülállók, hasztalan intik, hogy hiszen Jézus a Ná
záreti, ez most diadalétján megy Jeruzsálembe, ne 
háborgassa őt ebben a diadalmi menetben, maradjon 
csendben, némán. Csak annál hangosabban kiáltja: 
Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! És íme Jézus a nagy 
sokaság ellenére is észreveszi a vak embert, meghallja 
kiáltását, int és magához hívja őt. Milyen mesterien 
van jellemezve az evangéliumban a közhangulatnak az 
a megváltozása, amely Jézusnak ezt a magához hívó 
szavait követi. Egyszerre hozzáfutnak a vakhoz, biz
tatják: Bízzál, kelj föl, hív tégedet. És a vak leveti 
felső ruháját és rohan, tolatva a sokaság által és Jézus 
lábai elé veti magát s az Üdvözítő csöndes, nyugodt 
szavaival kérdi: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? 
A vakból kitör a maga vágya, a maga egyetlen óhaj
tása: »Uram, cselekedő, hogy lássak!« Benne van 
egész hite, egész bizodalma az isteni Megváltóban, 
hiszen ez az egyetlen, aki őt még megmentheti. Ezzel 
a bizalommal fordul hozzá: »Cselekedd Uram, hogy 
lássak!« Erre a Názáreti reá tekint, s azt mondja: »a 
te hited megtartott téged« — a vaknak szeme megnyílt 
azonnal és követé Jézust.

K. Gy.! Ha kínos, ha keserű a testi vakság s ha 
megértjük Bartimeusnak azt az előretörő vágyát, hogy 
ettől a rettenetes testi vakságtól szabaduljon, higyjétek 
el, van egy még kínosabb, keserűbb vakság: a lelki 
vakság, amelyet látni nem lehet, de amelyet érezhetünk 
és amely rettenetesebb a testi vakságnál .is, mert a 
romlásnak, a megsemmisülésnek az útjára vezet. Az 
evangéliumban többször látjuk és halljuk ennek a lelki 
vakságnak az említését. Hallunk azokról a vakokról,

I
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akik világtalanokat akarnak vezetni, akik maguk sem 
ismerik az ösvényt és mégis azt akarják, hogy mások 
kövessék őket.

Álljunk meg egy pillanatra ennél a gondolatnál: 
lelki vakság és vizsgáljuk meg, hogy vájjon mi nem 
szenvedünk-e ebben a lelki vakságban, akár a magunk 
lelki életét, akár egyházunk életét tekintjük, nem ta
lálkozunk-e ennek a lelki vakságnak a nyomaival? 
Nem kell-e nekünk is, mint ahogy a vak Bartimeus 
tett, ahhoz a Mesterhez fordulni, aki egyedül képes 
megszüntetni a mi lelki vakságunkat, a Jézushoz és 
nem kell-e nekünk is felkiáltanunk: Uram, Jézus, Dá
vidnak Fia, könyörülj rajtunk! S ha Jézus hozzánk 
fordul, nem kell-e nekünk is azt kiáltani, amit Barti
meus kiáltott: Uram, cselekedő, hogy lássak!?

K. Gy.! Az ember a maga gyarló képességeivel 
egy pillantásra sem lát előre a jövőbe. Egy pillan
tásra sem tudja ellebbenteni a fátyolt, amely az ember 
jövő sorsa előtt van és épen azért az ember nagyon 
képes és nagyon alkalmas arra, hogy a maga jövőjének 
helytelen úton legyen az elkészítője és megalapozója. 
Óh, mert az ember ahelyett, hogy a maga valódi ren
deltetésére, a maga valódi céljára gondolna, lelki vak
sággal megverve többször keresi a maga segítő esz
közét olyan téren, amely az embernek állandóan segít
ségére nem lehet. Hányszor gondolja az ember, hogy 
az anyagi eszközöknek a bősége, a vagyon, a gazdag
ság az, ami az emberi életnek biztonságot adhat! Nem 
látjuk-e azt, hogy ez a vagyon, ez a földi jólét eltűnik 
egy pillanat alatt, mint a pára? Vájjon az utolsó évek 
tanúságai nem győztek-e meg bennünket arról, hogy 
a legszilárdabbnak hitt vagyonok egyszerűen meg
semmisültek s azok, akik nagy vágyóitoknak a birtoká
ban képzelték magukat, egyszerre teljesen vagyonta
lanok lettek?
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Lehet-e K. Gy. olyasvalamibe vetni a mi remény
ségünket, ami nekünk állandó biztosítékot nem nyújt
hat, ami felett nekünk nincs hatalmunk és mégha ha
talmunk volna is, nem kell-e az Üdvözítőnek arra a 
szavaira gondolnunk, amiket a gazdagról mondott, aki 
azzal dicsekedett: »£n lelkem, sok javaid vannak, sok 
esztendőre éltévé, tedd magadat kényelembe, egyél, 
igyál, gyönyörködjél! Oh bolond, hiszen ez éjjel el
kérik a te lelkedet tetőled, amiket pedig készítettél, 
kiéi lesznek?« (Lukács XII: 16. s köv.)

Pedig K. Gy.! az emberek nagy része, lelki vak
sággal megverve, ebben az ingatag segítségben gon
dolja a maga legbiztosabb támaszát feltalálhatni, hogy 
csak a vagyon minden! Nem kell-e nektek Jézushoz 
fordulni azzal a kéréssel, hogy ebből a lelki vakságból 
szabadítson meg benneteket, hogy adja meg Jézus azt 
a tehetséget, hogy lássátok meg, mi az embernek va
lódi rendeltetése, valódi célja?

De nemcsak a vagyon az K. Gv., amiben az ember 
a maga kielégülését keresi. A maga szívének, ösztönei
nek sokszor tisztátalan vágyai azok, amikről az ember 
azt gondolja, hogy ezek kielégíthetik. Az iszákosság 
rabja azt hiszi, hogy abban az üveg borban, pálinkában 
van az igazi boldogsága. Nem kell-e ejinek is szintén 
kiáltania, hogy Jézus, ebből a rettenetes tévelygésből 
gyógyítsa ki, adja vissza látását, hogy ezzel csak testi 
épségét teszi tönkre és hogy könyörögjön azért a Jé
zushoz, hogy megismerhesse a maga igazi célját?

És az emberi vágyak, az emberi szenvedélyek, 
amelyek sokszor átokként ülnek az egyes családokra, 
az egyesekre, nem mind ennek a lelki vakságnak kifo
lyásai-e? Óh vájjon van-e jobb orvos ezek ellen, mint 
az egyetlen orvoshoz, az Üdvözítőhöz fordulni, ő általa 
kérni azt, hogy lássuk meg, hogy mindezek a vágyak,
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szenvedélyek, ezek kielégítése hiábavalóság, az ember 
ne itt, ne a földiekben, hanem a lelkiekben keresse a 
maga jólétét és boldogságát.

Óh de K. Gy.! nemcsak magánéletünkre vonatko
zólag vagyunk lelki vaksággal megverve, nemcsak 
ezért kell könyörögni Jézushoz, hogy segítsen ezt a 
lelki vakságot eloszlatni, de ha nézzük közéletünket, 
ha nézzük abban egyházi életünket, annak az egyház
nak az életét, amelyet Krisztus alapított a benne való 
hitre, hogy azon a pokol kapui se vehetnek diadalmat, 
nem látjuk-c a lelki vakságnak annyi jelét, nem lát
juk-e, hogy az egyházi élet terén is nem ott keresik az 
emberek az igaz egyháziasságot, ahol az valósággal 
van, a Krisztusban való hitben, hanem keresik külső 

■ formaságokban, amelyek ahelyett, hogy Krisztussal 
egyesítenének, inkább eltávolítanak tőle bennünket!

Hisz a Krisztus, amikor a vakokról beszélt, akik 
a világtalanokat vezetik, tulajdonképen ilyen egyházi 
vonatkozásban beszélt, a farizeusokról, akik a maguk 
külső szertartásaival szenteknek gondolják magukat, de 
akikről az Üdvözítő állapítja meg, hogy olyanok, mint 
a meszelt koporsók: kívül szépek, fehérre festve, de 
belülről talán rothadó tetemekkel telvék. (Máté XXIII. 
27.) Nem látjuk-e a Krisztus egyházának történeté
ben, hogy hányszor voltak korszakok, amikor vakok 
lettek az emberek és vakok akartak világtalanokat ve
zetni, az evangéliumok tisztaságát külső szertartások 
pótolták? Ha még tovább megyünk és nézzük azt, 
hogy a mi református egyházunkban nincseuek-e va
kok, akik nem látják az egyház igazi rendeltetését, 
azt kell mondanunk, hogy igenis, itt is vannak, akik 
méltán fordulhatnak Krisztushoz azzal az esdekléssel, 
hogy nyissa meg szemeiket s láttassa velük, hogy mi 
az egyház tagjainak feladata és kötelessége.
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Igen K. Gy.! Hiszen csak így történhet meg, hogy 
az egyházba is becsúszik a hitetlenség! Hogy az egy
ház is nem ott keresi, akiben egyedül van üdvösségünk, 
a Jézus Krisztusban, hanem másutt keresi a maga 
felvirágzását, hogy az egyház életében is lassan el
lankad a hívek buzgósága, áldozatkészségük nem lo
bog oly magasan, mint az evangéliumi alapon álló egy
ház tagjaiban lobogni kellene, óh, mert itt is hányszor 
fordul elő az, hogy vakká lesz az ember és nem látja 
azt, amit az evangélium világosságánál tisztán, félre
ismerhetetlenül látni kellene.

És vájjon K. Gy.! ha azt a nagy közületet vesz- 
szük, amit államnak, nemzetnek nevezünk, nem látjuk-e, 
hogy itt is hányszor vakok vezetik a világtalanokat? 
Hogy az állami életben sokszor jelszavak uralkodnak, 
amelyek ahelyett, hogy a nemzetnek az életét előbbre 
vinnék, azt a nemzetet a megsemmisülés felé vezetik? 
Csak ennek a szerencsétlen országnak a legújabb törté
netére tekintsünk: ha megcsonkíttatásunk történetét 
nézzük, ha nézzük, hogy mi folyt le Magyarországon 
az utolsó nyolc esztendő alatt és főleg a világháború • 
első esztendeit követő években, hogy a pártoskodás 
szenvedélye mily szörnyű rombolást végzett, látnunk 
kell, hogy lelki vaksággal voltak megverve azok, akik 
olyanok, mint a világtalanok, akik vakokat követnek, 
mind a ketten a verembe esnek.

K. Gy.! Az élet minden vonatkozásában nekünk 
keresnünk, kell a tisztalátást, lelkünk tisztán látó ké
pességét és mivel mi azt nem tudjuk magunktól meg
szerezni, erre csak az egyetlen Üdvözítő képes, óh, 
könyörögjünk hozzá, ugyanazzal a bizalommal, mint 
Bartimeus, forduljunk hozzá erős vágyódással és kér
jük őt a mi vakságunk megszüntetésére.

De nem elég, hogy mi csak érezzük annak szűk-
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séget, hogy újra látókká legyünk, ezért nekünk a ma
gunk részéről is dolgoznunk és munkálkodnunk kell. 
Hiszen ebben az evangéliumi történetben látjuk azt, 
hogy Bartimeus a vágytól űzetve felemeli hangját az 
elvonuló Jézus előtt; el akarják hallgattatni. Óh, hány
szor vagyunk úgy mi is, amikor egy jobb elhatározás 
előtt állunk, jobb szándék kél a szivünkben, hogy azok, 
akik legközelebb állnak hozzánk, azok akarnak ennek 
a szándéknak a megvalósításától visszatartani? Nem 
látjuk-e, hogy azok, akik igazi vallásossággal, temp
lomba járásukkal, az Isten igéjének buzgó olvasásával 
mutatják meg, hogy él bennük a vallásos élet iránti 
szükség, lekicsinylésben, megvetésben részesülnek. És 
óh, hány ember van, K. Gy.! aki ezt a lekicsinylést el 
t-udja tűrni, mert meg van győződve, hogy ő lát tisztán, 
világosan, hogy az ő kiáltása az igazi, amellyel jézus
hoz, az Üdvözítőhöz fordul? Épúgy mint a vak Barti
meus nem engedte magát visszatartatni attól, hogy a 
maga vágyának kifejezésre juttatásával Jézus lábai elé 
boruljon, nekünk sem szabad visszatartani magunkat 
attól, hogy a mi hitünknek, meggyőződésünknek ki
fejezést adjunk és ha vannak vakok, akik azt gondol
ják, hogy az ember e nélkül a vallásos élet nélkül igazi 
emberi rendeltetést élhet, óh ne hallgassunk ezek sza
vára, szivünk egész belső melegével forduljunk a Jé
zushoz és könyörögjünk hozzá: Jézus, Dávidnak Fia, 
könyörülj rajtam!

Be kell látnunk, hogy mint gyarló emberek, bű
nösök vagyunk, éreznünk kell a bűntudatot lelkűnkben 
és ha érezzük ezt, akkor érezzük azt is, hogy egyetlen
egy kiszabadulási út a váltság, amelyet maga az Atya 
rendelt, amikor Egyszülött Fiát küldte el testben, hogv 
váltságunk legyen nekünk és ha mi igazi bűnbánattal, 
töredelmes szívvel, mélységes megalázódással ború-
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lünk Krisztushoz és kérjük Öt, hogy könyörüljön raj
tunk, óh, K. Gy.! akkor meghalljuk nü is azt a biztató 
szót, amelyet a vak Bartimeus ott a jcrichoi úton meg
hallott az Üdvözítőtől, akkor szelíden ránk tekint Jézus 
és elmondja ezeket a biztató, boldogító igéket: a te 
hited megtartott téged!

K. Gy.! Az a hit, amely apáinknak legdrágább 
kincse volt az evangéliumból, a Krisztus váltsághalálá- 
ban, az Isten irgalmában és kegyelmében való hit, ez 
megtart minket is. Szent eltökéléssel igyekezzünk 
Krisztussal egyesülni és a vele való egyesülés útján és 
annak segélyével látni meg a mi valóságos rendelteté
sünket, amely nem lehet földi, amely nem lehet porban 
csúszó, amely csak egyetlen lehet, hogy amint az em
ber felemeli tekintetét a csillagos ég felé, amint a bo
rostyán felfelé kúszik a fán, úgy az emberi léleknek 
is csak egyetlen feladata van: felfelé csak, felfelé! 
Ámen.

Utána ismét az énekkar énekelt. Megkapó a gyülekezet szép 
rendben történt kivonulása, melyre a gondnokok adják meg a 
jelt. Sok városi gyülekezet tanulhatna e tekintetben falusi gyü
lekezeteinktől.

A canonica visitatión Döczy József kisbajomi lelkész imád
kozott. Kisbajom, Szabás, Beleg, Kutas és Nagykorpád egyházak 
ügyei vizsgáltatnak meg. Kisbajom képviseletében Dőczy József, 
Szabás képviseletében Balogh Árpád, Beleg képviseletében 
Szikszay László, Nagykorpád képviseletében Fekecs István lel
készek vezették a presbitériumokat. Kutas lelkésze, Mezei Pál 
beteg lévén, Pap László tanító jelent meg a presbitérium élén.

Belegen súlyosak az anyagi viszonyok. Nagykorpádon a 
tanítói nyugdíjjárulékot a politikai község nem vállalja.

Püspök úr a presbitériumokat figyelmezteti, hogy az egy
házi épületek biztosítási összegét a tényleges értékre emeljék fel.

Az egyke pusztításai itt is szembe tűnnek. Vajha Püspök úr 
atyai tanácsai meghoznák a kívánt sikert.

A lelkészlakon elköltött ebéd után Püspök úr gróf Széchenyi
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Emil v. b. t. t., iábotli nagybirtokost látogatta meg, aki teára 
látta vendégül Püspök urat és kíséretét.

Egyházak története.

Nagykorpád.

Lelkész: Fekecs István sz. 1891. Nagykorpádon szolgál
1920 óta.

Tanító: Foglos János sz. 1899. Nagykorpádon szolgál
1921-től.

Gondnokok: Kis József, ifjú Garzó István. Presbiterek: 
Béri János, Berkes Mihály, Sós János felső, Dénesi György, 
Tóth József, ifjú ígér János, Vajda József ifj. m., Garzó János 
ifj., Kis István sarki, Szécsényi Ferenc öreg, Kis József lógeri, 
öreg Gonda József ács.

Az 1232—37. évi pápai tizedjegvzékben már szerepel Kor
pád, mely eredetileg a Korpádi család birtoka volt. Maga az 
egyház is igen régi. A legrégebbi fennmaradt adat szerint 
1634-ben Szabással együtt egy lelkészállomást képezett s ez év
ben lelkésze Koncz Imre, 1640-ben pedig Révkomáromi Mátyás. 
Már ez időből volt anyakönyve, mely azonban gondatlanság 
miatt utóbb elveszett. Különben feljegyzések az egyház múltjá
ból 1663-tól kezdve vannak. A pesti commissió aktáiban ol\ás
suk, hogy Kis Mihály 102 éves segesdi lakos tudomása és hal
lomása szerint a többi elősorolt egyházak között Korpádon is 
kizárólag a magok reformata confcssióján levő lelki tanítók vol
tak uzusban. Az itt szolgáló lelkészek lajstroma hasonlóképpen 
azt mutatja, hogy már a XVII. század elején volt itt református 
egyház. Elnyomatásról egy Ízben tudunk, 1731-ben Debreceni 
István prédikátorságában bezárták a templomot, de 16 év múlva, 
1767-ben Kiss Ferenc idevaló lakosnak »sok fáradozásai után... 
a vallás gyakorlatának a templomban való szabadsága újra 
megengedtetett«.

Templom. A jelenlegi templom 1795-ben épült, 1890-ben 
megnagyobbították és teljesen renoválták. 1912-ben S változatú 
orgonát állítottak közadakozásból 2365 koronáért. Az 1916-ban 
elrekvirált 224 és IS kg.-mos harangjuk helyett 1923-ben egy
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560 kg.-mos »g« hangú nagyharangot és 305 kg.-mos »/>« hangú 
második harangot öntettek, a régi 150 kg.-mos »<7« hangú ha
rangot meghagyva az új g-moll összhangzatu harangegyüttesbcn 
kis harangnak. Az új harangok részére ingó rendszerű vassisa
kokat és hengerelt vasállványt is ekkor készíttettek, úgy hogy 
mindezen munkáért a Scltenhofer-eégnek összesen 03 millió ko
ronát fizettek, melyet részben közadakozásból, részben közara
tásból és kivetésből fedeztek még abban az esztendőben.

A lelkészlakás építéséről adatok nincsenek.
A tanítólakást 1008-ban egv nagy kényelmes szobával 

megnagyobbították mintegy 2000 korona költséggel.
Lelkészek: Konez Imre 1634, Révkomáromi Mátyás 1640. 

itt a névsorban 23 évi hézag van. Bojtor Ferenc 1663-, Éva 
János 166S-, Samu János 1671-, Bugovics István 1673-, Katona 
János 1676-, Csicskár János 1696-, Bükki Miklós 169S-, Szat
mári János 1716-, Tolnai János 1734-, Nyirádi János 1736-, 
Ónodi István 1739-, Dávidházi János 1740-, Debreczcni István 
(Vellás) 1746-, Szöllősi András 1763-, Csákvári János 1769-, 
Fodor János 1774-, Dálnoki József 17S4-, ifj. Szcntgyörgvi 
István 1804, Sípos Dániel 1809-, Szabó János ISI3-, Somogyi 
Sándor 1S15-, Körmcndy Sámuel 1S18-, Nagy János 1830-, 
Kovács József 1866-, Veres Benő 1S76-, Szabó Ferenc 1S92— 
1914. Helyettes lelkészek: Fekccs István 1914 —1915, Palcsó 
László 1915—1916. Horváth Gábor rendes lelkész 1916—1918, 
Madarász Endre helyettes 1918—1920, Fekccs István rendes 
lelkész 1920-tól a mai napig.

Tanítók: 1795-ben szerkesztettek díjlapot Liber István ta
nító számára. Ettől 1840-ig a tanítók nincsenek feljegyezve. Az 
bizonyos, hogy 1S40 előtt itt tanítóskodott Beké József. Varasdi 
Péter 1840-, Zsoldos János 1S51-, Szőllősi Gábor 1854-, Nagy 
Károly 1860-, Hegedűs Sámuel 1S6S-, Vccsey Lajos 1878— 
1908, Kuti Ferenc 1908—1919, Vecscy Ferenc 1919, Foglos 
János 1919—1921-ig helyettes, majd 1921-től kezdve rendes 
tanító a mai napig.

B e 1 e g.

Lelkész: Szikszay László sz. 1891. Belegcn szolgál 1919 óta. 
Tanító: Tóth György sz. 1901. Belegcn szolgál 1925 óta. 
Gondnok: Handó Mihály. Presbiterek: Héjas Péter, István
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Ferenc, Kulcsár István, Dani Sándor, Békés Ferenc, Hada János, 
Cehei Sándor, Peti János.

E helység 1493-ban a vránai perjelség, 1536-ban Török 
Bálint, 1550-ben Török János, 1 598-ban Zrínyi György birtoka. 
1551-ben a török hódoltsághoz tartozik />Bilok<:. A határban a 
pusztaréti dűlőben egy török várnak nevezett földvár nyomaira 
akadunk. Sok régi lelet azt mutatja, hogy már az őskorban la
kott hely volt. 1855-ben egy bronztáblát találtak, melyre V'espa- 
sianus római császár hadirendeletc van vésve.

Egyházának keletkezéséről nem tudunk. Egyetlen ismert 
adatunk 1634-ből való, amikor »Eötvös, Kóny, Belök, Szob ; egy 
lelkészi állomást képezett Ötvös, székhellyel. A török hódoltság 
alatt elpusztult községben az 1744-iki inkvizíció szerint az > exer- 
cilium« a földes uraság engedőiméből 1709-ben kezdődött, ami
kor templomot is építettek. Üldöztetésben nem volt része soha. 
A XVIII. században egyideig Ötvöskónyi és Szabás mint filiák 
idetartoztak. Van egy régi réz aranyozott urasztali kelyhe 1755-ből.

Templom. Első templomuk, melyről emlékeztünk, 1709-ben 
épült, mikor a község még nem a mostani helyén állt. Második 
templomuk már a jelenlegi helyén 1772-ben készíttetett fából 
zsupptctőzettel. Mai templom pedig szilárdan, téglából, bol
tozatra lS62-ben épült fel. Nagyobb renoválásokat 1891-ben és 
1925-ben végeztek rajta. Közepes méretei s egyszerűsége darára 
nagyon Ízléses, stílszerü épület. Kisebb harangjuk elrckviráltat- 
váu, nagyobbik harangjukat kis harangnak hagyva, 1925-ben ön
tettek egy 3 mm.-ás nagyobb harangot.

Lelkészlak, iskola és tanítólakás építéséről adataink nin
csenek. Mindkettő renováltatott 1919-ben. A lelkész gazdasági 
épületei 1901-ben, a tanítóé 1921-ben épültek.

Lelkészek. A régiek valami Csicskár nevű prédikátorról 
emlékeznek, kit cgv Máté nevű követett. Utánok jöttek: Biki 
Ferenc 1732-, Sarkadi Sámuel 1752-, Kiss Mihály 1753-, Kajtor 
György ugyancsak 1753-, Sehesi Sámuel 1765-, Sápi Péter 176$-, 
Király Ferenc 17$$-, ennek fia Király Pál 1$0$-, Szentesi János, 
Sebő Pál 1 $2-1-, Simon Péter 1839-, Kis Tóth Péter 1 $45-, Józan 
Benedek 184$-, Kiss Viktor 1853-, Kiss Antal 1872—1919, Szik- 
szay László 1919-től a mai napig.

Tanítók. A régi tanítók neveit tartalmazó jegyzőkönyv a 
penész miatt elrothadt. l$30-tól kezdve a következők szolgáltak: 
Sarkadi János, Szilágyi József, Benedek Pál, Vecsei József,
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Zákány Mihály, Dicmcs Lajos, Benedek Pál, Király Pál, id. Kom
játhy Kristóf, Erős Lajos, Őri Ferenc, Babócsai Ferenc, Nagy 
Károly, Verbai János, Szilágyi József, Komáromi Béla, Knti Ist
ván, Szűcs János, ifj. Komjáthy Kristóf 1SS4—1000, Fekete Ist
ván 1000—1012, Györfi József 1013—1025, Tóth György 1025- 
töl a mai napig.

I

Kutas.

Lelkész: Mezey Pál sz. 1S60. Kutason szolgál 1S01 óta.
Tanító: Pap László sz. 1SS6. Kutason szolgál 1000 óta.
Gondnokok: Nagy József, ifj. Kalamár János. Presbiterek: 

Lábodi István, Tóth András, Pap Imre, Hegyi János, Polgár 
János, Balogh Sándor, Tóth Péter, Horváth Sándor.

Kutas a középkorban Kutos és Katus néven fordul elő. 
1322-ben a pannonhalmi bencéseké, kiktől 1 100-ben Kutasi Do
monkos bérben bírja. Birtokosai a XIX. századig gyakran vál
toztak. Régi egyházának történetére az első adatot lö34-bcn ta
láljuk. Ekkor Kisbajommal együtt tartott lelkészt, aki, az adatok
ból kivehetőleg, Kisbajomban lakott. Azonban 1657-iől kezdve 
Kutas is állandóan lelkésztartó hely. Lelkészeinek névsorát 1657- 
től megszakítás nélkül le tudjuk vezetni. Legrégibb történetéről 
adatok hiányában a lelkészek nevei mellett jóformán semmit 
sem tudunk, de a XVIII. század második felében végbement el
nyomatásáról s üldöztetéséről egyik lelkészének, Nagy Józsefnek 
az akkori espereshez intézett leveléből, mit a Nagy Lajos-féle 
emlékkönyv egész terjedelmében közöl, meglehetős áttekinthető 
képét látjuk viszontagságos helyzetének. A régebben szalad 
vallásgyakorlatában nem háborgatott gyülekezetben 1773-ban 
Boronkay György uraság kezdeményezésére vizsgálat folyt, mely
nek eredménye gyanánt elvették a reformátusoktól templomukat 
és átadták a r. katholikusoknak (ma is használják), akik pedig 
alig ketten vagy hárman voltak még ez időben. Ezzel egyidejű
leg a reformátusoknak a falun kívül jelöltek ki helyet oratórium, 
parochia és iskola számára. 1778-ban a lelkész földjeit is elfog
lalta Boronkay György, a helytartótanács engedélyével arra az 
ürügyre támasztva követelését, hogy e földeket a prédikátorok 
az uraságoknak teljesített gazdatiszti teendők fejében kapták. 
1760-ban a vármegye csak úgy engedte meg a reformátusoknak 
az elromolt harang helyett újnak beszerzését, ha azt a katholiku-
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sokkal együtt használják (a katholikusok kevesen lévén). Mikor 
aztán a református templomot elvettek s helyette a mieink a 
falun kívül voltak kénytelenek építkezni, honnét a harang közös 
használata nehézkes volt, 1774-ben Kovács István főbíró jelen
létében tartott tárgyaláson a. reformátusok megvették a saját 
maguk által szerzett harangot állványával együtt 55 frt.-ért

Templom. Első templomukat, mely ma is a r. katholikusok 
használatában van, 1773-ban a fentiek szerint elvesztvén, 1774- 
ben a falun kívül kijelölt helyen fából zsupptetőre építettek 
második templomot. A faanyagért Festetich Lajos davodi erde
jében 190 napszámot szolgáltak. E fatemplom hamarosan elpusz
tulván, 1796-ban ugyanazon helyen téglából, torony nélkül má
sikat építettek helyette. Később, 1821-ben tornyot is készítettek 
hozzá. A torony felépüléséig harangjaik falábakon álltak. Ezt 
a templomot használták egészen 1902-ig. 1900-ban a község bel
területén megfelelő helyet szerezvén 7000 koronáért, a következő 
évben letették mostani templomuk alapjait, melyet a hivek rend
kívüli áldozatkészségével 1902-ben teljesen felépítvén, még 
ugyanazon évben a gyülekezet nagy örömére, fényes ünnepél
lyel augusztus 24-én felszenteltek. Ezzel a gyülekezet előbbi 
megalázott helyzetéből felemelkedett. A jelenlegi templom szép, 
csinos épület ízléses festéssel, orgonával ellátva. Elrekvirált na
gyobbik harangjuk helyett néhány évvel ezelőtt a soproni Sel- 
tenhofer-cégnél egy 3 mm.-ás harangot öntettek.

Lelkészlak. Régi lelkészlakásuk a templommal együtt el- 
vétetvén, a falun kívül elhelyezett fatemplom mellé 1774-ben 
építettek újabb épületet, szintén fából. Ehelyett l$45-ben szilárd 
épületet emeltek, melyet az egyháznak a faluba betelepedése 
alkalmával eladtak. A mostani lelkészlakás az új templom mel
lett s azzal egyidejűleg készült.

TanUólakás, iskola. A régi iskolaépület szintén a községen 
kivid állt. Később is még ugyanazon helyre építettek egy szilárd 
épületet, de a falubeli gyermekeknek oda kijárni alkalmatlan lé
vén, lS8S-ban beépítették a községbe.

Lelkészek. Emlékezet szerint első prédikátor Komáromi 
Sámuel lett volna, de ennek szolgálat-ideje ismeretlen. Rév
komáromi János 1657-, Nyári Péter 1667-, Szőllósi Mihály 
1670-, Csicskár József 1674-, Veszprémi Mihály 1678-, Veres
marti Péter 1682-, Losonczi Mihály 16S6-, Tordai Sámuel 1689-, 
Nánási Gergely 1693-, Katona Jónás 1697-, Sós Dániel 1700-,

y
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Szerdahelyi István 1704-, Vásárhelyi Sámuel 170S-, Szatmári 
János 1711-, Győri András 1716-, Pápai Ádám 1722-, Diószegi 
János 1726-, Csuzi György 172$-, Tókai Ferenc 1731-, Csoknyai 
István 1733-, Újlaki Sámuel 1736-, Győri András 1739-, Csuzi 
Gergely 1741 -, Dávid János 17-I3-, Kádas Mihály 174 1-, Tanádi 
Szabó Mihály 1749-, Nagy Gergely 1791 -, Egerallyai Boncz 
János 1777-, Czirják Mihály 17S2-, Liber János 1790-, Kovács 
Miklós 1S03-, Szikszai György 1S04-, Nagy József 1807-, Paczolai 
Sándor 1S10-, Földvári Szűk Péter ISI3-, Csuzi István ISI7-, 
Kovács József 1S25-, Matolcsi József 184S-, Horváth József 
1S59-, Vikár János 1S66-, Barla Szabó József 1S69-, Németh 
Zsigmond 1S72-, Novottny Alajos 1S76-, Peti Lőrinc 187S-, 
Simon Károly 1SS0-, Vikár János 18S2-, Mczey Pál 1S91 -töl a 
mai napig.

Tanító/:: Tóth Gábor 17$6-ban jött, őt követték: Flosszu- 
falusi Sámuel, Széllé Gábor, Szilágyi Márton, Makiári Pap 
József, Varga Gergely, Nagy Benjámin, Bot János, Kaposi Lajos, 
Ardai Dániel, Horváth Ádám, Farkasdi Péter, Sarkadi János, 
Becsák István, Kovács Lajos, Beke József, Somogyi István, Szi
lágyi István, Molnár János, Zákány Mihály, Mészáros János, 
Kápolna István, Orbán István, Bódis János, Héjas Dániel, Darab 
Ferenc, Kajos Béla, Nagy Ferenc, Simon Pál, Mózes Imre, Süveg 
János, Pethcs Sándor, Kulcsár Dániel, Józan Benedek, Fekete 
Sándor, Szalóky Lajos 1906—1909, Pap László 1909-től a mai 
napig.

I

Kisbajom.

Lelkész: Dőczy József, sz. 1869. Kisbajomban szolgál
1900 óta.

Tanító: Rákóczi József sz. 1872. Kisbajomban szolgál
190S óta.

Gondnokok: Kajkos Ferenc Vörös, Tóth Vörös Ferenc. 
Presbiterek: Kovács József felső, Horváth József, Kovács Mihály 
Vajda, Horváth János, Balog Ferenc ifj., Balog Ferenc öreg, 
Kajkos Ferenc, Kajkos József, Biró István, Varga József, Tóth 
Ferenc Simon, Tamás Sándor.

»Kysbayon« nevével először 1397-ben találkozunk. 1554-ben 
a török hódoltsághoz tartozik. Határában vau a »nycrt erdö«, 
melynek elnevezése a török világból maradt fenn. Az itt fel-
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akasztva talált törökért felelősségre vonatván Kutas és Kisbajom, 
egyik sem akarta az erdőt magáénak vallani, félve a büntetéstől, 
de a két faluban felállított török katonák közül a Kisbajomban 
levő meghallván az erdőből clhangoztatott kiáltást, az Erdő Kis
bajomé lett s neki kellett a büntetést is kiállani. .

Igen régi egyház, melynek lelkésze, Zalátai Péter jelen van 
az 1634-iki kiskomáromi zsinaton. E zsinat jegyzőkönyvéből a 
magaviseletére vonatkozó érdekes adatok mellett megtudjuk Za- 
látairól, hogy előbb evangélikus volt, de ^Nagybajomban Laskói 
Sándor proszénior kezén a mi vallásunkra ... megcsküdött«. 
1643-ban már Szokolyi Gergely a kisbajomi lelkész. Az 1721-iki 
pesti coinmissio irataiból értesülünk, hogy állandóan háborítat
lan vallásszabadságot élvezett s kezdete arra az időre vihető 
vissza, mikor Somogybán református gyülekezetek alakultak. A 
vallási üldözések idején a szomszéd gyülekezetek e békesség
ben hagyott gyülekezetbe jártak istentiszteletre. Sajnos, ez ősrégi 
egyházról a már felhozott adatok és a lelkészek nevei mellett 
egyebet nem tudunk, mint hogy 1847-ben az egész község temp
lomával s összes egyházi épületeivel leégett s bár az akkori al
ispán öt falu népét kirendelte a tűz megfékezésére, a nyári for
róságban csak három nap múlva tudták a tüzet eloltani s a nagy 
tűzvészben ekkor elégtek a meg meglevő régi iratok. A lakosok 
kérésére ekkor a földesúr egészen újra rendezte a községet. Ez 
alkalommal nyerte a falu mostani alakját, szép széles utcáit.

Anyakönyve 1750-töl megvan.
Templom. Első fatemploma sárfalakkal, zsupptetőre épült. 

Ehelyett 1762-ben újat építettek szintén fából, torony nélkül. 
A türelmi parancs után 17$7-bcn téglatemplomot emeltek to
ronnyal. Mikor - ez lS47-ben leégett, sokáig szabad ég alatt, 
utóbb a papiak egyik tágasabb szobájában tartották meg az 
istentiszteleteket. lS49-ben épült, később szűknek bizonyuló 
templomukat lS70-ben egy oldalhajóval nagvobbították, ekkor 
nyerte a templom eredeti T betűhöz hasonló alakját. Belseje 
szépen festett. Elrequirált nagyobbik harangjuk helyett 1922-ben 
önttettek az Ecclesia r.-t.-nál egy 32S kg-os b hangú harangot.

Lelkészlak. Az egyház keletkezése óta egy faház volt sövény 
fallal, zsupptetőre, kémény nélkül. 1741-ben új épült helyette, 
de szintén fából s hozzá volt ragasztva az istálló és félszer is. 
1777-ben egy. harmadikat építettek két szobával, konyhával,

9*
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melyhez 1818-ban egy »bcnyilót« ragasztottak. A jelenlegi tá
gas, masszív lakás 1843-ban épült, szép fekvésű.

Iskola, tanítólakás. Az 1847. évi tűzvész alkalmával »a 
tanítóház és vele az iskola, Szőllösi Gábor tanítónak minden 
javaival együtt hamuvá égctt«. Helyette fából készíttettek új 
épületet, de az a követelményeknek nem felelvén meg, ISOS-ban, 
az igényeknek megfelelő új lakást és iskolát emeltek helyette.

A lelkészlak melléképületei 1907-ben készültek. Az istálló 
1925-ben villámcsapás következtében leégvén, még abban az 
évben újraépült.

Lelkészek: Zalátai Péter 1634, Szokoly Gergely 1643, 
Szőllösi Mihály 16S0-ig, Csicskár János 16S0—, Veszprémi 
Mihály 1682—, Veresmarti Péter 16S4—, Losonczi Mihály 
16S7—, Tordai Sámuel 1691—, Nánási György 1695—, Katona 
Jónás 1698—, Sós Dániel 1702—, Szerdahelyi István 1706—, 
Vásárhelyi Dániel 1709—, Szatmári Ferenc 1714 —1719, ekkor 
három évig ismeretlen prédikátor szolgált, Győri András 1722—, 
Pápai Ádám 1724—, Diószegi János 1726—, Csuzy Gergely 
1729—, Tókay Ferenc 1731—, Csoknyai István 1734—, Hollósi 
Mihály 1736, Örményi Pál 1739—, Császári Péter 1742—, 
Szentesi András 1750—, Szelíd Mihály (utódai mint jómódú 
földmívesek ma is élnek) 1759—, Bállá István 17S0—, Szent- 
andrási Molnár István 178S—, (előbb kiskovácsi preoráns volt), 
Szentesi Sámuel 1795—, Mózes János 1804—, Sebő Pál 1S16—, 
Mezey István 1824—, Mezcy Pál 1S42—, Kacsóh Lajos 1859—, 
Bokor Benő 1878—1900, Dőczy József 1900-tól a mai napig.

Tanítók. Az iskolai anyakönyv a tűzvészkor elégvén, a ré
gebbi tanítók nevei ismeretlenek. 1848—185S között szolgáltak: 
Odor Ádám, Szőllösi Gábor, Juhász Ferenc, Simon István, 
1S58—lS60-ig Zákányi István, lS60-ban félévig Vecsey Lajos, 
1860—lS64-ig Varasdi Sándor, 1864—lS66-ig Béke Sándor, 
1866—1872-ig Kovács Ferenc, Szigetin János 1872—1908-ig, 
Rákóczi József 1908-tól a mai napig.

»

!

Szabás.

Lelkész: Balog Árpád, sz. 1896. Szabáson szolgál 1927 óta. 
Tanító: Arany Sándor, sz. 1894. Szabáson szolgál 1918 óta. 
Gondnok: Varga János. Presbiterek: Deák József, felső 

Pap József, Szalai János, Mátyás József, Doni József, alsó Pap 
János, Lőczi János, Kanyar István.
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A község először az 1332—1337-iki pápai tizedjegyzékben 
fordul elő. Egyházáról 1634-ben van először említés Kanizsai 
Pálfi János püspök jegyzékében, amely Korpáddal egy lelkészi 
állomásnak tünteti fel s mivel az időben korpádi lelkész nevével 
gyakrabban, ellenben szabási lelkész nevével csak két évtized 
múlva találkozunk, valószínűleg ez időben Korpád társegyháza, 
vagy filiája gyanánt szerepelt. 1657-ben azonban már rátalálunk 
szabási lelkészre is, ki ekkor Galgóczi János volt. Ezzel meg
egyezik az az Elek Sámuel esperes által megörökített szájhagyo
mány, mely szerint a török világban prédikátorok voltak itt, 
kik »hivatalukat minden részben végbe vitték':. A szomszéd 
belegi egyház birtokában van egy nem tudhatni miként odakerült 
keresztelő edény ezzel a felírással: >;A szabási R. Sz. Ekklézsia 
Számára vette Varga János. 1776.« Az 1744-iki vármegyei vizs
gálat szerint: »ln Szabás helv. Confessions exercitium ex supe- 
rioritatis suae auchtoritate magister administrat ab anno 1731 
in oratorio eodem anno acdeficatox. 1792-ben megkezdett első 
anyakönyvében olvasható feljegyzésből megtudjuk, hogy újabb 
anyaegyházzá alakulása (1792) előtt »régi időktől fogva filiális 
és preoráns mestert tartó« hely volt.

Templom. Legrégebbi templomára a kiskomáromi matri- 
culából következtethetünk. Az említett inquisitiói jelentés szerint 
oratóriuma 1731-ben készült fából vörös bádoggal fedett torony
nyal, melybe csak egy harangot tudtak elhelyezni, a másik ki
sebbet haranglábra állították. Ez utóbbin kereszt lévén, utóbb 
átadták a r. katholikusoknak. Ezt a fatemplomot lS35-ben fel
emelték, teteje alá téglafalakat raktak, 1033-ban újra átalakítot
ták és megnagyobbították, tornyot, tetőt bádoggal fedték. A há
borúban clrckvirált nagyobbik harangjuk helyett 1925-ben egy 
280 kg.-mos új harangot öntettek. A templomban orgona is van.

Lelkészlak. Régen is a mostani helyén állott, de fából, 
sárfalakkal, zsupptetővel készült. A mostani épület emeletes, 
téglafalakkal, cseréptetővel.

Iskola és tanítólakás. Régen egyszerű zsuppos házuk volt 
a mostanitól délre. A jelenlegi épület közvetlenül a templom 
mellett 1878-ban épült.

Lelkészek: Galgóczi János 1657. Újabb anyaegyházzá ala
kulás után Dömölki Imre 1792-, Csuz.i István 1S05-, Karsai 
József 1817-, Sarkadi István 1S21-, Berhidai Ferenc 1S22-, Nagy 
Gergely 1S24-, Varga Mihály 1830-, Gaál Antal 1833-, Gaál
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Horváth József 1S67-, Janó István 1SS5-, Fehér-Dénes 1S52
vári Gyula (helyettes) 1SS6-, Mczey Pál (helyettes) 18S8-, Hor
váth Endre 1SS9—1909, Horváth Imre 1909—1925, Balogh Ár
pád 1925-től a mai napig.

Tanítók. Preoránsmesterek voltak 1722-töl 1792-ig: Hcn- 
csei Nagy György 4, Biki Ferenc 4, Beregszászi — 1, Csicskár 
József 9, Berkes Péter 7, Laki Gergely 3, Komáromi Dániel 4, 
Csengeri Sámuel 4, Bán Mihály 4, Vásárhelyi Sámuel 3, Csep- 
lész János 1, Fányi János 1 esztendeig. Kis György 1766—, 
Szönyi István 1776—, Pápai József 17S1—, Bognár József 1782—, 
Török Mihály 17S6—, Szegedi János 1787—, Nagy Ferenc 1789— 
1792. Renedes tanítók az anyaegyházzá alakulástól kezdve (szol
gálati idejük ismeretlen): Szakáll Mihály, Molnár János, Deme
ter Gábor, Bot János, Babócsai József, Szöllősi István, Biró 
György, Héjas István, Somogyi István, Sárközi Benjámin, Juhász 
Ferenc, Vecsei Lajos, Erdélyi József, Darab István, Belevári 
Ferenc, Szoinju István, Nagy Lajos —1904, Kovács Gyula 1904— 
1912, Horváth Imre lelkész (mint okleveles tanító) 1912—1913, 
Vecsey Géza 1913—1914, Horváth Imre lelkész 1914—1918, 
Arany Sándor 1918-tól a mai napig.



9. Nagyatád.

Nagyatádra menet Simongáton Kis Gyula uradalmi főfel
ügyelő és a nagyatádi református fiókegyház elöljárósága fo
gadta Püspök urat. Nagyatád határában Karbuczky József biró, 
a kaszárnya előtt Németh Károly gondozó lelkész, bent az épü
letben Horváth Lajos gyékényesi ág. liitv. ev. lelkész mondott 
üdvözlő beszédet.

Az istentiszteleten, melyen megjelent Selbach Keresztéi}- 
ág. hitv. ev. felügyelő és Bárány Sándor országgyűlési képviselő 
is, Szabó Bálint egyházmegyei főjegyző imája után a Ferenczy 
Sándor őrnagy felesége vezetésével működő vegyeskar énekelt 
és Püspök úr Máté 4:2—4 alapján prédikált.

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Mt. 4: 2—4.

Csodálatosan különös az a hely, amelyet az evan
gélium s közelebbről Krisztus felfogásában a kenyér 
elfoglal. A kenyér az embernek legszükségesebb min
dennapi tápláléka; a kenyér a mi földi létünknek, 
anyagi életünknek egyik legfőbb biztosítéka.

Az Úri imában, amelyben Jézus tanítása szerint 
csupán lelki javakért kell az Istenhez felemelni szi
vünket, egyetlenegy kivétel van és ezt a kivételt a ke
nyér alkotja, mert hiszen ebben az Úri imában könyör- 
günk, mint egyetlen földi jóért a mi mindennapi ke
nyerünkért és kérjük a mi jóságos Atyánktól, hogy 
ebben a mindennapi kenyérben részesülhessünk ma is.

Jézus maga ismételten hasonlítja össze a kenyeret 
önmagával, ő az életnek, az örök életnek kenyere.
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Különösen mélyen a szivünkbe markol ez a hasonlat 
az utolsó vacsora alkalmával, amikor megáldja és meg
szenteli a kenyeret és azt mondja: ez az én testem, 
amely tiérettétek megtöretik, amikor tehát a megtört 
kenyeret az ő megtört testével hasonlítja össze. S még 
ez után az utolsó vacsora szereztetése után is találko
zunk a kenyérrel az evangéliumban, amikor Jézus 
feltámadása után csatlakozik az Emmausba igyekvő 
tanítványokhoz és azok nem ismerik meg, hívják, 
hogy az idő beesteledett, vacsorái jón ő velük s akkor, 
mikor megtöri a kenyeret, a megtörésnek arról a saját
ságos módjáról egyszerre ráismer a két tanítvány, hogy 
hiszen ez maga a feltámadott Mester, a feltámadott 
Üdvözítő.

j

íme, ilyen fontosságot tulajdonít Krisztus a ke
nyérnek és mégis, mikor megéhezik és a Sátán, a 
kisértő hozzá megy és felszólítja arra, hogy változ
tassa a követ kenyérré és elégítse ki éhségét, akkor 
Jézus azzal felel: meg vagyon írva: nemcsak kenyér
rel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten
nek szájából származik. Tehát van valami a kenyérnél 
is fontosabb, amivel az embernek élnie kell és ez az 
Istennek igéje, amely a földi kenyérnél az emberre 
nézve sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb. Nem 
szabad, hogy az ember csak kenyérrel akarjon élni, 
az embernek élni kell az Isten igéjével, amely az Isten 
szájából származik.

K. Gy.! Hol értenék meg Krisztusnak ezt a mon
dását őszintébben és igazabban, mint ebben a kisded 
gyülekezetben, amelynek tagjai összegyűltek azért, 
hogy az Isten igéjét hallgassák. Ebben a kisded gyü
lekezetben önmagukon érezték és tapasztalták, hogy 
nemcsak kenyérrel él az ember, hogy van ennél a földi 
kenyérnél is fontosabb kenyér: az Isten igéje, amely-

!



137

bői ha valaki eszik, soha meg nem éhezik, az a meny- 
nyei kenyér, amely az embert mint lelki eledel táp
lálja az örök életre.

A mai napokban, amikor még mindig úgy érez
zük, hogy az anyagiasság üli a maga diadalát, bár ha 
szabad talán a történelem tanúságaiból valamit meg
állapítanunk, úgy ez a megállapítás az lehet, hogy az 
anyagelvüségnek a napjai immár meg vannak szám
lálva, az anyagiasság keresése azokhoz az eltévelye
déseihez tartozik az emberi léleknek, amelyek immár 
a múlt körébe tartoznak, a mai napokban — ismétlem 
—, amikor úgy látjuk, mintha az anyagiasság elve 
ülne diadalt minden vonalon, ebben a korszakban sok
szorta fontosabb, hogy rámutassunk arra, hogy nem
csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely 
az Isten szájából származik.

Körülbelül félszázadra nyúlik vissza K. Gy.! az 
az irányzat, amely a bölcsészet terén minden jelensé
get, minden tüneményt, még az emberi lélek jelen
ségeit is az anyagnak, a puszta anyagnak a külön
böző változásaiból igyekezett kimagyarázni. Ez az irány
zat, amennyiben az bölcsészeti akar lenni, már régen 
túlhaladott álláspont. Hiszen nem az anyag, hanem az 
emberi lélek az első. Mi az anyagot nem úgy ismer
jük meg, amint az magában, a maga valóságában van, 
hanem úgy, amint azt a mi emberi megismerő lelkünk 
mutatja. Az anyag maga nem egyéb, mint ennek a 
megismerő léleknek elgondolása, elvonódása, amellyel 
az ember bizonyos jelenségeket megmagyarázni akar, 
de amelynek fogalmát maga az emberi lélek alkotja 
meg. Nem az anyagból származik az emberi lélek, 
hanem megfordítva, az emberi lélek szülője az 
anyag fogalmának, amellyel az emberi lélek meg 
akarja magyarázni magának a világban látható külön-
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böző jelenségeket. Az a felfogás, amely mindent az 
anyagból akart kimagyarázni, immár egészen meghala
dott, a múlté az; komoly, az emberi értelem vizsgála
tával foglalkozó bölcsészek ezt a felfogást elavultnak, 
gyermekesnek, kicsinyesnek tekintik.

De hogyha elméleti téren az anyagelvüség a múltra 
tartozik is, azon a téren, amelyen mi mozgunk K. Gy.!, 
amelyet mi a társadalmi-érintkezés, a társadalmi erkölcs 
terének nevezünk, ott — fájdalom — az anyagelvüség 
még ma is érezteti a maga hatását és ezen a téren sok
szor az anyagiasság, az anyagi eszközök után való vá
gyakozás ezeknek az eszközöknek a megszerzésére 
irányult törekvés foglalja el a lelkeket és ezeknek az 
anyagi eszközöknek, mondjuk az élet élvezeti, ké
nyelmi, anyagi eszközeinek a megszerzése kiöli ma is 
az eszményi élet után való vágyakozásnak az érzését.

Bizony, sokan rabjai ennek az anyagias felfogás
nak, hogy mindent, ami az embernek örömet, élvezetet 
nyújthat, csak az anyagi világban kell keresni és nem 
abban a magasban, szellemi világban, amelyben a ke
resztyén ember egyedül érezheti magát otthon. Oh, 
bizony helyén van az, hogy napjainkban ismételten 
hangoztassuk Krisztusnak e szavait: nemcsak kenyér
rel él az ember, hanem Istennek minden igéjével.

Micsoda ellentét! Kenyér, földi kenyér egyrészt, 
másrészt Istennek igéje. Mintha csak azt az ellentétet 
akarná felmutatni Krisztus, amely magában az ember
ben is meg van, ki test és lélekből áll. Testből, amely 
őt lefelé vonja és lélekből, amely a föld porán felül 
emeli. Mintha csak ezt az ellentétet akarná felmutatni 
Krisztus annak nyomatékos hangoztatásában, hogy 
nem szabad csupán ebben a földi életben mozognunk, 
nem szabad ennek tényeiben és körülményeiben ta
lálnunk a magunk kielégíttetését, nem szabad, hogy
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ezek legyenek úrrá felettünk, mert van, ami a földön 
túl, a földi élet egyes változásain túl az örök változ- 
hatatlannal, az örökléttel kapcsol össze bennünket. Oh 
hiszen minden ember érzi ezt a vágyódást a maga lel
kében és csak az anyagiasságnak a szava az, ami ezt a 
vágyódást elnémítja az emberi lélekben. Amikor az 
ember azt gondolja, hogy tisztán csak az anyagi javak 

• megszerzése adhat az emberi életnek tartalmat, ren
deltetést és célt, akkor az emberi élet lassanként meg
emésztődik a földi javaknak ebben a megszerzési tö
rekvésében. De aki kissé elmélkedik azon, hogy milyen 
mulandók és változók ezek a földi javak, az Krisztusnak 
ad igazat és belekapcsolva, belehorgonyozva lelkét az 
örökkévalóságba, Vele elválhatatlan összeköttetésbe 
lép. Itt nem érhetik az embert csalódások, mint ami
lyen csalódások érhetik ebben a földi világban, mert 
aki a maga reményét ebbe az örökkévalóságba horgo
nyozta el, az biztosan áll a maga reménységében, 
hogyha ezt a horgonyt a Krisztus szivébe bocsátotta alá.

Úgy van K. Qy.l Nemcsak kenyérrel él az ember, 
Nekünk épen a mai korban kell ezt szivünkre vennünk! 
Hiszen nincs egy hanggal se mondva, hogy ne igye
kezzünk földi létünk körülményeit kellemesebbekké, 
jobbakká tenni; egy hanggal sincs az mondva, hogy 
mi azokat az anyagi eszközöket, amelyeket az Isten 
bölcs végzésében rendelkezésünkre bocsátott, ne igye
kezzünk felhasználni, hogy minél emberiesebb létet 
élhessünk, de... komolyan szól a figyelmeztetés: nem
csak kenyérrel él az ember! Törekedjünk és azt tűzzük 
ki célunkul, hogy belekapcsolódjunk Istenbe. Ez lel
kűnkbe mint elolthatatlan vágy van beleoltva, ez su
gallja, hogy keresnünk kell az örökkévalóval a kap
csolatot, keresnünk kell azt az összekötő köteléket, 
amely bennünket ezzel az örökkévalóval, a szellemivel,
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az égivei egybekapcsol és amely nem engedi, hogy mi 
teljesen elmerüljünk a földnek a porában.

Mi lehetne ez más, mint Istennek igéje, amely az 
Ö szájából kimegyen? Hiszen mi az Isten igéje által 
vagyunk Istenhez hasonlóan lelki lények. Az Ö igéje 
által vagyunk azok, akik az Ö igéjét felfogni és ennek 
alapján az Ö mélységeit mérni képesek vagyunk. Az Ö 
igéje alapján tudjuk átérezni és tudjuk átlátni és át
gondolni, hogy az Isten, amint ő magát kijelentette, 
szerető édcsatya, aki atyai keblére akar ölelni bennün
ket. E nélkül az Ö igéje nélkül a mi életünk múlandó 
és semmis, de ez az ige az, amely kezdetben volt és 
amely Isten volt. És mikor Isten embert teremtett, 
az az ige volt az, amely az emberi lélekben világossá- 

- got gyújtott, és amely a legtökéletesebb kinyilatkoz
tatást a Názáreti Jézus földi életében nyert.

E nélkül az ige nélkül meg volt a vágyakozás az 
isteni tökéletesedés felé való haladásra, de ez olyan 
volt, mint az átlőtt szárnyú madár vergődése a por
ban, nem tud felemelkedni, bár tudja, hogy az ő vi
lága nem a föld porában van, hanem abban a véghe- 
tetlen űrben, amely felettünk elterjed; az emberi lélek 
is a porban, a föld porában vergődött, mert érezte, 
hogy maga gyarló bűnös, tökéletlen és nem találja 
meg azt az utat, amelyen a szent, a tökéletes Istenhez 
felemelkedhetnék. Az ember úgy van az Isten képé
vel, mint a Napnak a képével, amely világít felette, 
de amelybe nem tekinthet bele, mert oly erős a fény, 
hogy megvakítaná szemét és az embert a látásra tenné 
képtelenné.

És amikor az ember érezte a maga tehetetlensé
gét, hogy ezzel a szent, tökéletes Istennel valami mó
don egyesüljön, akkor ez a szent Isten a maga hosszú
tűrő kegyelméből segített az ember gyarlóságán és te-
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hetetlenségén: az Ö Fiát küldötte el, hogy az ember
nek földi képmásában mutassa be Istennek arculatát, 
hogy Jézus Krisztus földi életében láthassa meg azt 
az utat, amelyen haladva, az ember az Istenhez köze
ledhetik. Ebben van a keresztyén vallásnak nagy vált- 
ságtana: íme az Isten maga váltott meg és hogy ez a 
váltság teljes legyen, a Krisztus hasonlatos volt hoz
zánk mindenben, a halálban is, a bűntől megválva. Ö 
a szent, ártatlan épúgy halt meg, mint a bűnös, gyarló 
ember, de ezzel mutatta meg, hogy diadalt ül a halá
lon és felemeli a gyarló embert is a maga áldozatával 
az örökkévalóság kegyelmei körébe.

Óh K. Gy.! Minél inkább érezzük azt, hogy e mú
landó világ földi javai nem állanak hatalmunkban, 
hogy azokra, amelyek ma birtokunkban vannak és hol
nap eltűnnek, támaszkodni nem lehet, annál inkább 
kell, hogy vágyódjunk azután a másik világ után, 
amelyben az ember, ha minden reményét belehelyezte, 
egy pillanatig sem fog csalódni, sőt egyre teljesebb 
mértékben érzi az örök kegyelem megnyilatkozását 
lelkében és szivében, úgy hogy maga is lassanként át
alakul, tökéletesedik, elveszti azokat a gyarlóságokat, 
amelyek a föld porába húzták. Mindezektől végleg 
megszabadulni nem tud, de ott a felséges gondolat, 
hogy Isten maga nyújtja le hozzánk atyai kezét és mi 
ráborulhatunk az Ö atyai szivére. Valóban, aki ezzel 
az igével él, az soha meg nem éhezik, hanem az meg- 
elégíttetik az örök életre.

K. Gy.! Én mélyen meg vagyok hatva azoktól a tö
rekvésektől, amelyeket e gyülekezet kebelében látok, 
az evangéliumnak attól a szeretetétől, amely e gvüle- 
kezet megalakulásában, fennmaradásában és fejlődé
sében eddig is megnyilatkozott.

Ne felejtsétek el soha, K. Gy., akik evangéliumi 
gyülekezetét akartok alapítani, akik Isten igéjére akar-
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játok alapítani e gyülekezet életét, akik Isten igéjét 
mindennél feljebb becsülitek, ne felejtsétek el soha a 
Krisztusnak ezt a mondását: Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem Istennek minden igéjével, amely az Ö 
szájából kimegyen. Tanulmányozzátok ez igét minél 
behatóbban, minél buzgóbban, rendezzétek be életete
ket ez igének útmutatása szerint és magatok fogjátok 
érezni, hogy egy szebb, tisztább, szellemibb világba 
emelkedik a ti lelketek és ott az az éhség, amely a föl
dön oly gyakran kínoz benneteket, nem jelentkezik, 
ott egy boldog megelégültségnek az állapota az, ami 
lelketekre rászáll, mert hiszen Isten igéje által az isteni 
kegyelem részeseinek érzitek magatokat.

Adja az Isten igéjének tanulmányozása szivetekbe 
ezt a boldogító érzést, a vallásnak ezt a megnyugtató 
érzését és legyen minden ti törekvéstek az Ö áldó ke
gyelmével megszentelve és az Ő áldó kegyelmével meg
dicsőítve. Ámen.

Templom után a dr. Szecsey István ügyvéd gondnok veze
tése alatt működő presbitériummal volt értekezlet.

A küldöttségek fogadása a főbírói hivatal helyiségeiben 
történt. A nagyatádi ág. hitv. ev. fiókegyház nevében Horváth 
Lajos gyékényesi lelkész, az izraelita hitközség nevében Fleiner 
Ignác kereskedő, a Keresztyén Nőegylet nevében Barakonyi 
Károlyné, az Izraelita Nőegylet nevében Fleiner Ignácné, Nagy
atád község elöljárósága nevében Ooricsky Nándor főjegyző, 
a polgári fiú- és elemi iskola nevében Kárpáti Ernő polgári 
iskolai igazgató, az OMKE nevében Steiner Miksa, az Iparoskor 
nevében Mayer István, a kisgazdák nevében Karbuczky József, 
a Gazdakör elnöke, a Tisztviselőkor nevében Bárány Sándor 
országgyűlési képviselő mondott üdvözlő beszédet, melyre 
Püspök úr külön-külön válaszolt.

Este 100 terítékes bankett volt, melyen Püspök úr a társa
dalmi összefogásról, Huszár Aladár egyházmegyei gondnok a 
hazáról, Halka Sándor esperes Szalóky Dániel ny. tanítóról, a 
nagyatádi reformátusok összegyűjtőjéről mondott lelkes és meg
kapó pohárköszöntőt.



ÍO. Erdőcsokonya, Görgeteg, Rinyaszent- 
király, Somogyvisonta, Rinyaujlak, 

Komlósd, Rinyaujnép.

Május 17-én hct órakor tovább indult Püspök úr Erdő
csokonya fele.

Lábod határában 10 tagú bandérium várta, a községben 
Éder József jegyző fogadta. A lelkészlakon ízléses virág- és 
lombdiszes »Isten hozott« felirat állt. Itt Papp József lelkész 
mondott üdvözlő beszédet. Megjelent a lelkésziaki fogadtatásra 
gróf Széchenyi Emil v. b. t. t. is. A lóm. kath. hitközség nevé
ben Nagy István plébános, a tanulók nevében Horgas Irma üd
vözölte Püspök urat.

A templom megtekintése után harangzúgás közben, a tüz- 
oltótestület és fehérruhás lányok sorfala között vonult ki a me
net az akácillattól teljes faluból.

Hosszúfaluban a diszkapu mellett Fodor János biró, a 
fel lobogózott templomnál Gál Károly preoráns tanító üdvö
zölte Püspök urat, aki a templomot megtekintette, majd a gyü
lekezet éneklése után imádkozott és megáldotta a híveket.

Görgeteg határában 12 tagit bandérium csatlakozott a me
nethez; a falu szélén gróf Széchenyi Aladár v. b. t. t. rinva- 
tamási nagybirtokos üdvözölte Püspök urat a közönség nevében, 
rámutatván beszédében a nemzeti összetartás óriási fontossá
gára. A róni. kath. egyházközség nevében Danassy György plé
bános, Püspök úr volt tanítványa, pápai diák mondott köszöntő 
szavakat. A két templom harangjainak zúgása közben ért a me
net a református templomhoz, ahol a templom mellett levő nagy 
térségen óriási közönség várta Püspök urat, akit Kovács Károly 
lelkész fogadott. A leányok nevében Balogh Eszter virágcsokrot 
adott át.

A templom megtekintése — szép mezőkövesdi hímzés dí
szíti a szószéket és az úrasztalát — és a lelkészlakon tett rövid
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látogatás után Politzcr Géza crdöcsokonyai nagybérlő négyes- 
fogatára ült Püspök úr.

Somogyvisonta határában dr. Szandház Ferenc, a barcsi 
járás főbírája a járás, Doniján Gyula főjegyző Visonta nevében 
üdvözölte Püspök urat. Visontán a tűzoltók és leventék sorfala 
között vonult be a lelkészlakba, ahol Máté Lajos lelkész fo
gadta a múlt évben. renovált templom bejáratánál, kontyos és 
magyarruhás lányok környezetében. Az énekkar Váczy Antal 
tanító vezetésével énekkel tisztelgett. Az ifjúság nevében Ko
vács Rózsika és Szűcs Rózsi nyújtottak át virágot.

Erdőcsokonya szélén a képviselőtestület nevében Baán 
Ignác plébános mondott beszédet, a tűzoltók, 32 magyarruhás 
lány és csinos egyenruhába öltözött leventék, 29 bandérista közt 
ért a menet a gyönyörű diadalkapuhoz, ahol Márkus Ilonka 
csokrot adott át.

1

Lassú menetben tudott csak haladni az óriási közönség a 
templomhoz, ahol Halka Sándor esperes, helybeli lelkész várta 
a vendéget, gróf Széchenyi Géza helybeli nagybirtokos és a 
környékbeli lelkészek kíséretében. A lelkészlaknál Márkus Pi
roska szegfiicsokorral kedveskedett, mig bent a rokoni szeretet 
melegsége fogadta Püspök urat.

A templom — melynek gyönyörű Ízléses díszítését Halkáné
zsúfolásignt. asszony intézte, dolgozván egész hajnali 3-ig 

megtelt áhitatos hívekkel. A szószék körül pálmák álltak, a kar
zatokat borostyán és muskátli ékesítette.

Az istentiszteleten az úrasztalánál Máté Lajos somogy- 
visontai lelkész mondott buzgó imát, majd az énekkar énekelt 
Pálfy László kántortanító vezetésével. Püspök úr Lk. 19: 1 —10 
alapján prédikált.

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Lk. 19:1 — 10.

Kegyelem néktek és békesség az Istentől, a mi 
Atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól! Az 
apostolnak ezzel az üdvözlő szavaival köszöntelek ti
teket erdőcsokonyai egyházunk itt egybegyült hívei és 
a szomszédos egyházközségeknek iderendelt lelkészei

!
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és presbitériumai. Kegyelem nektek és békesség! Kö- 
szönthetnélek-e áldottabb jóval, mint ami az apostoli 
szavakban foglaltatik, hisz az isteni kegyelem bősége 
az, ami a mi gyarló földi létünket megtartja, az isteni 
kegyelem bősége az, amely bennünket a lelki tökéle
tesség útján előbbre vezet. És a békesség! Óh, van-e 
áldottabb a békességnél? A békességnél az egyesnek a 
szivében, a békességnél a családnak az életében, a bé
kességnél a község és a gyülekezet tagjai körében és 
a békességnél egy ország életében?

Kegyelem néktek és békesség! Ezek az apostoli 
áldó szavak bár csak gyökeret vernének a ti sziveitek
ben és megkoronáznák a ti életeteket!

Szeretett Híveim! Amikor közétek jöttem, öröm
mel láttam az egyházi érzületnek, az egyházias lelkű
ié t n e k, a hazafias szeretetnek megannyi megnyilatko
zásait kőbe, érebe faragva, épületekbe bele fektetve, 
amiből arra következtetek, hogy e szent gyülekezetben, 
c község falai közt ápolják a hazaszeretetei, hisz nem
zetünk legnagyobbjainak, Széchenyinek, Kossuthnak 
emeltek szobrot. Ebben a gyülekezetben ápolják a va
lódi hitéletet is, a gyülekezet épületei arról tanúskod
nak, hogy ezek a gyülekezet gondoskodásának legfőbb 
tárgyát képezik.

És mégis, talán különösnek is tetszik, a mai fel
olvasott szent igék nem a keresztyén kegyességnek 
alapigéjét foglalják magukban, hanem a megtérésnek, 
a bűnbánatnak, a töredelemnek egy igazán megkapó 
képét, Zákeusnak, a fővámszedőnek a megtérését és a 
megtérés nyomán járó üdvözítői áldást. De K. Hívek, 
ne találjátok ezt különösnek, hiszen van-e közöttünk 
csak egy is, aki igaz volna Isten előtt? Isten előtt mi 
mindnyájan méltatlanok, mindnyájan bűnösök vagyunk. 
Ha az Ö szent felségére tekintünk, hol az az ember, aki
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előtte megállhatna, hiszen az Üdvözítő mondása sze
rint, ha mindazt megcselekesszük is, amik nekünk pa
rancsoltalak, azt kell mondanunk, haszontalan szol
gák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, 
azt cselekedtük (Lukács XI: 10) és nekünk a mi üdvös
ségünket is az Isten szabad kegyelmétől kell és lehet 
várnunk és remélnünk a Jézus Krisztus érdeme által.

Óh pedig, K. Gy.! hol van közöttünk az, aki el
mondhatná magáról, hogy a törvénynek minden paran
csolatát megcselekedtem, aki elmondhatná magáról: 
nem vétettem a törvény egyetlen rendelkezése ellen 
sem, mindazt megtettem ifjúságomtól fogva? Bizony, 
méltán hangzanak felénk a megtérésre, a töredelemre 
felhívó szavak, méltán hangzanak felénk azok a szavak, 
amelyeket az evangélista a maga evangéliumában a 
Zákeus történetében megőrzött.

Maga ez az esemény, a benne rejlő tanulság oly 
egyszerű, oly megkapó. Az evangélium egyszerű, vilá
gos nyelvezetével elbeszélve annyira magunk előtt lát
juk annak lefolyását és megtörténtét, mintha azt sze
münkkel a mi napjainkban szemlélnénk.

Az Üdvözítő megy a maga utolsó útjára és már 
áthaladt Jerichón, hogy Jeruzsálembe vonuljon be. Ez 
az áthaladás diadalmenet. Rövid három évi működése 
után egész Izráel úgy tekint reá, mint a megígéri Mes
siásra, aki hivatva van a zsidó népet kiszabadítani ab
ból a sanyarú fogságból, amelyet a római hatalom reá 
rakott, úgy tekint reá, mint aki megalakítja itt a földön 
Isten ezeréves országát, a teljes boldogság és megelé
gedés országát.

Lehet-e csodálni, K. Gy.!, hogy mindenütt, amerre 
útja elhalad, százak és ezrek sereglenek köré, hogy 
lássák a zsidó népnek megígért Messiást? Lehet-c cso
dálkozni, hogy nemcsak a kíváncsiság, de a valódi
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benső átérzése annak a tudatnak, hogy Krisztusban 
adatott a zsidó népnek az üdvösség, hajtja a zsidóság 
százait a Jerichóból Jeruzsálembe vezető útra, hogy 
lássák az arra elvonuló Messiást?

És ime, ezek között ott van egy fővámszedő pub- 
likánus, a zsidó népnek a történetében eléggé ismert 
alak. Hiszen a vámszedés jogát a római birodalom 
bérbeadta és ezek a vámszedést bérlők a népnek a fil
léreiből szereztek maguknak kincseket és gazdagságot. 
Egy ilyen fővámszedő, ki igen gazdag vala, ez is ott 
van a tömeg között, szivében sajátságos vággyal, ér
zéssel eltelve. Lelkét, szivét nem elégíti ki a halomra 
rakott kincs, amelyben duskálkodhat, vágyik valami 
magasabb után és rájön arra, hogy ezt a vágyat csak a 
Názáreti Jézus tudja lecsillapítani és kielégíteni.

De termete szerint kis ember vala, mondja az evan
gélium. Hogyan lássa ő meg a nagy sokaság közepette 
Jézust? Találékony; felmászik egy eperfügefára és on
nan tekint alá az útján arra elhaladó Üdvözítőre. És ime 
az Üdvözítő rátekint s Zakeus szeméből kiolvassa, 
meglátja azt a mélységes vágyakozást, amely annak 
szivét eltölti és a maga benső részvététől indíttatva, 
azt mondja neki: Zakeus hamar szállj alá, mert ma né
kem a te házadnál kell maradnom.

A sokaság körében az Üdvözítőnek ez a parancsa 
egész megütközést kelt. Hogyan? Jézus? A Messiás? 
A tiszta, aki semmi bűnt nem ismert, az most egy bű
nös házában kíván megszállni? Elkezdenek zúgolódni 
Jézus eme felhívása ellen, de akkor ez a Zakeus, aki
nek ez a boldogító parancs szólt, sietve alászáll s azt 
mondja neki: Uram, minden vagyonon!nak felét a sze
gényeknek adom és ha valakitől valamit patvarkodás- 
sal elvettem, négyannyit adok helyébe. Erre a felaján
lásra, amely a szívnek belső töredelméről tanúskodik,
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mert hiszen az az ember mondja ezt, aki kincset kincsre 
halmozott, aki egész működése alatt egyebet sem tett, 
mint pénzt gyűjtött, Jézus rátekint és csak ezeket a 
szavakat mondja: ma lett idvessége ennek a háznak. 
Vagyis Zakeus is, dacára annak, hogy nem tartozik a 
zsidó nemzetséghez, dacára annak, hogy mint publiká- 
nus, fővámszedő, a római pogány világnak a tagja, ő 
is Ábrahám fia, ezen vallomása alapján ő is a kiválasz
tottak közé tartozik. S e pár szó után elhangzik ajkai
ról az ő mennyei küldetését itt e földön oly fensége
sen megvilágító nyilatkozat: azért jött az embernek 
Fia, hogy megkeresse, ami elveszett és megtartsa azt.

K. Gy.! Zakeusnak ez a példája, úgy, amint az 
evangéliumban előttünk áll, intő, figyelmeztető példa 
arra, hogy mi is a mi üdvösségünkért, a mi szabadítá- 
sunkért Ahhoz forduljunk, aki azért jött, hogy ami el
veszett, azt megkeresse és megtartsa.

Hiszen, K. Gy.!, mi is többé-kevésbé ebben vagy 
abban az alakban rabjai vagyunk a szenvedélyeknek, 
indulatoknak, akár a pénzszerzésben, mint Zakeus, 
akár az iszákosság, akár a bujaság, akár a gyűlölködés 
szenvedélyének és indulatának a rabjai vagyunk, akik, 
hogyha Isten a maga bűnt büntető igazságával fordulna 
ellenünk, nem találnánk nála irgalmat és kegyelmet s 
kell éreznünk azt, hogy micsoda végtelen kegyelem és 
szeretet nyilatkozik meg Istennek abban az intézkedé
sében, hogy az Ö egyszülött Fiát küldötte e földre, 
hogy az keresse meg, ami elveszett és tartsa meg azt. 
Ha igazán beletekintünk a magunk szive világába, 
nem kell-e azt éreznünk, hogy elveszettek vagyunk arra 
az isteni országra való tekintettel, amelynek polgáraivá 
kellene lennünk, de ahova csak az igaz hit és a tiszta 
keresztyén élet útján juthatunk be, amely nekünk osz
tályrészünkül jut, de csak az esetben, ha a Jézus ke-
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gyeimébe vetett hittel és az Isten ígéretében való vál- 
tozhatatlan bizodalommal munkáljuk a mi életünk bol
dogságát.

Óh milyen megnyugtató, békítő érzés tudni azt, 
hogy minden, mi elveszettségünk dacára is ott van a 
mi isteni megváltónk, aki magához emel, mert ő azért 
jött, hogy megkeresse, ami elveszett és megtartsa azt.

K. Gy.l Szeretett Híveim! Az első lépés, amit ne- 
' künk a megtartásunk érdekében kell tennünk, voltaké- 

pen kell, hogy magunkból induljon ki, annak a névte
len vágynak az érzéséből, hogy mi szeretnénk Isten tö
kéletes színe előtt szentek és ártatlanok lenni és annak 
a tudatnak az érzéséből, hogy ez a mi vágyunk nem 
teljesedhet, mert a mi bűnösségünk, gyarlóságunk út
ját állja ez óhajtás teljesedésének. És ha egyszer ez a 
vágy, ez az óhaj feltámadt bennünk, párosulva azzal a 
bűntudattal, akkor nekünk is keresnünk kell azokat az 
eszközöket és alkalmakat, amelyekkel ezt a mi vágyun
kat valóra válthatjuk.

íme Zakeus, a kistermetű ember, hogy keresi az 
alkalmat, hogy Krisztust láthassa: felhág egy eperfüge
fára, hogy az elvonuló Messiást lássa maga előtt. Nem 
kell-e nekünk is a Krisztust látnunk és hol láthatjuk 
legjobban, legvilágosabban, mint az evangéliumnak a 
tanításában? Tehát nem kell-e nekünk is keresnünk az 
alkalmat, hogy az evangélium tanítását minél jobban 
megismerjük, hogy a Biblia könyveit minél szorgalma
sabban forgassuk, hogy ebből merítsünk magunknak 
bizodalmát, reménységet arra, hogy mi is megláthassuk 
az Gr Jézust, amint elhalad nem a Jerichótól Jeruzsá
lembe vezető úton, hanem azon a végtelen úton, amit 
világtörténelemnek neveznek, egyik évszázadtól a má
sikig, évezredeken keresztül mindig azzal az isteni, a 
bűnöst keblére ölelő jósággal, amellyel hiv minket tö
redelmes bűnbánatra, megtérésre.
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K. Gy.! Nem újjong-e fel a lelkünk, hogy Isten 
küldött nekünk szabadítót, aki minket, a mi bűneinkből 
megszabadítson? És most jön a második mozzanat! 
Ha ez a vágy feltámad a mi lelkűnkben, párosulva a 
bűntudattal, ha mi alkalmatlanok vagyunk az Isten 
szent színe előtt a megjelenésre, íme elhalad előttünk 
is az Üdvözítő, ránk néz szelíd, biztató tekintetével és 
int nekünk, mint ahogy intett Zakeusnak, hogy száll
jon alá és azt mondja az Üdvözítő nekünk is: ma ne
kem nálad kell maradnom.

Öh micsoda boldogság volna az, ha e gyülekezet 
minden egyes tagja megértené ezt a krisztusi elhívó 
szót, megértené ezt a boldogító kijelentést: ma nekem 
nálad kell maradnom? Hiszen amint Zakeus nagy bol
dogan sietett alá, hogy odajáruljon az Üdvözítő elé, 
lehet nekünk is a boldogságtól teljesen áthatva járulni 
a mi Üdvözítőnk elé és örvendeni azon, hogy ő hoz
zánk száll és nálunk akar maradni.

És most jön a harmadik mozzanat, nem elég a 
vágyódás, a töredelmes bűnbánat, nem elég a Krisztus 
elhívó szavát meghallanunk, be kell következnie a mi 
életünk egész megváltozásának. íme, ez a Zakeus, ez 
a pénzsóvár ember egyszerre hátat fordít annak, amit 
eddig a legfőbb vágyának tekintett, a pénz elveszti 
előtte értékét, hajlandó egyszerre vagyonának felét 
odaadni, négyszeresen visszatéríteni a kárt. Mi értéke 
van ő reá a pénznek? Mi értéke a vagyonnak, amikor 
megtalálta a legnagyobb értéket, ami embernek értéke 
lehet, az Üdvözítő elhívó szavában megtalálta lelkének 
nyugalmát és üdvösségét.

K. Gy.! Nekünk is, ha halljuk, ha értjük az Üdvö
zítő hozzánk intézett szavát: ma nekem nálad kell ma
radnom, amin eddig szeretettel csüngtünk, a földi re
ménységeken, azoknak hátat kell fordítanunk és meg
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kell ragadnunk a Krisztus kezét, hogy az egyedül igaz, 
az üdvösségre vezető úton vezéreljen bennünket to
vábbra is, igaz, szent elhatározással le kell mondanunk 
arról, ami bennünket a földhöz köt, ami testi, ami földi 
és keresnünk kell az Isten országát és annak igazságát, 
akkor érezni fogjuk ennek a mondásnak mélységét és 
gazdagságát: akkor mindenek megadatnak ti nektek 
(Lukács XII:31).

Óh lehet-e az emberre nézve nagyobb boldogság, 
mint hallani az Üdvözítőtől azt: ma lett idvessége en
nek a háznak, mert ő is Ábrahám fia, ő is azok közé 
tartozik, akiket a kimondhatatlan, kimagyarázhatatlan 
isteni kegyelem a maga fiának és örökösének elválasz
tott volt.

K. Gy.! Tanuljunk Zakeus példájából vágyódni 
egy magasabb, egy fenségesebb, egy, a lelket boldogí- 
tóbb és boldogsággal jobban eltöltő eszmény iránt, a 
vallás, annak igazságai iránt. Tanuljunk töredelmes 
szivüek lenni, megbánni elkövetett hibáinkat, gyarlósá
gainkat és tanuljunk Zakeus példájából reménykedni 

. és bizakodni az örök isteni kegyelemben, amely meg
adja az embernek az üdvösséget ingyen, az ember ér
deme nélkül, a Jézus Krisztus érdeméért.

És ha mindezt megtanultuk, akkor K. Gv.!, akkor 
forduljunk ahhoz, öleljük át igaz szeretettel azt, aki 
azt mondotta önmagáról, hogy azért jött az Embernek 
Fia, hogy megkeresse, ami elveszett és megtartsa azt 
és könyörögjünk hozzá: Óh édes Jézus, keresd meg 
az én elveszett lelkemet, nyerd azt vissza Te magadnak 
és tartsd meg az örökkévalóság számára! Ámen.

Templom után küldöttségek tisztelegtek: a rom. kath. hit
község részéről Baán Ignác plébános, a református tanítóság 
nevében Gál István elnök, a Polgári Olvasókör nevében Kis 
János elnök, az Ipartestedet nevében Bódi János elnök, a íüzoltó- 
testület nevében Pados János köszöntötték Püspök urat.
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A canonica visitatio az iskolában folyt le, ahol a távozni 
készülő Huszár Aladár egyházmegyei gondnok mellett megjelent 
Batta Béla kúriai biró, egyházmegyei világi tanácsbiró, aki ettől 
fogva, mint gondnok-helyettes, sorra járta a gyülekezeteket.

Görgeteg presbitériumát Kovács Károly lelkész, Rinya- 
szcntkirály leányegyházét Horváth József tanító, Rinyaújnép 
leányegyházét Gárdonyi János tanító, Somogyvisontáét Máté 
Lajos lelkész, Komlósdét Héjjas Zsigmond lelkész, Erdőcsoko- 
nyáét Halka Sándor esperes-lelkész vezették és mutatták be 
Püspök úrnak.

Az előterjesztett kérelmekre Püspök úr válaszolt és taná
csokat adott a gyülekezetek ügyes-bajos dolgainak intézésére. 
A presbitériumok figyelmébe ajánlotta az iratterjesztést, a biblia 
olvasását. Máté lelkész rámutatott az egyházkerület részéről a 
nagyünnepek alkalmával kiadott szórvány-újság jótékony hatására.

Mély fájdalommal állapította meg itt is Püspök úr, hogy 
Rinyaújnép kivételével, a múlt esztendőben, a többi gyülekezet
ben csökkent a reformátusok száma. Hosszabb beszédben kö- 

- tötte a presbiterek szivére e téren is a felelősséget, hogy egyéni 
ráhatással próbáljanak változtatni a helyzeten.

Délben 150 terítékes bankett volt. Este pedig a villany- 
világításra berendezett, szépen renovált templomban vallásos 
ünnepélyre gyűlt össze az egész község. Itt a következő műsor 
volt: Ének után Kovács Károly görgetegi lelkész imádkozott. 
Szavaltak Gárdonyi János rinyaújnépi tanító, Forró József, He
gedűs Lajos, Bacza M., szólót énekelt Pálfy László tanító, Peti 
József VI. oszt., a tanítók karban énekeltek, Gál István saját 
költeményeiből olvasott fel. Az estély központját Püspök úr 
előadása képezte, aki a reformációnak a magyar nép jellemére 
gyakorolt hatásáról szólt nagy erővel. Utóimát Máthé Lajos 
somogyvisontai lelkész mondott.

Püspök úr előadása a vallásos estélyen.

Szeretett Híveim! Kedves Gyülekezet! Egy kiváló 
skót történetiró, Froude James, egyik történelmi mun
kájában azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy micsoda 
hatással volt a reformáció a skót jellemnek a kialaku-
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Iására. Ugyanezt a kérdést vethetném fel, Szeretett 
Gyülekezet! a mi magyar viszonyaink tekintetében is: 
micsoda hatással volt a reformáció a magyar reformá
tus népjellemnek a kialakulására? Fájdalom, ez a kér
dés minálunk, Magyarországon, még nem találta meg 
a maga történetíróját, csak egyes, elszórt történelmi 
jellemzések azok, amik erre a kérdésre vonatkozólag 
kezünkbe kerülnek. Pedig maga a kérdés fontosságá
nál fogva megérdemelné történetíróink figyelmét, 
mert hiszen a magyar népnek igen jelentékeny része, a 
törzsökös magyarságnak legnagyobb része a reformá
tus egyház hívének vallja magát. Már eleve is lehetet
len azt gondolni, hogy egv ilyen erős szellemi áram
lat, mint amilyen az evangéliumnak mindenek fölé állí
tásában a reformáció részéről megnyilatkozott, a re
formáció követőinek élete fölött nyomtalanul haladt 
volna el, nem nyomta volna ezekre rá a maga sajátos 
bélyegét.

Valóban, ha református népünk jellemét tekintjük, 
abban igen sok rokonvonást találunk a külföld refor
mátus népeinek jellemével. Egészen más viszonyok kö
zött éltek a francia, a svájci, a holland és az angol re
formátusok és mégis találunk közös jellemvonásokat 
náluk, amelyek azt mutatják, hogy a reformáció ezekre 
a népekre épúgy rányomta a maga bélyegét, mint 
ahogyan rányomta a mi magyar népünkre. Ezek a kö
zös jellemvonások azt mutatják, hogy a reformáció 
hívei bármerre éljenek is a világban, bizonyos közös 
jellemvonásokat mutatnak fel s ezt nem lehet mással 
megmagyarázni, mint azzal, hogy a közös hitbeli meg
győződés, a közös erkölcsi felfogás évszázadok folya
mán bizonyos közös vonásokat hozott létre ennek az 
egyháznak híveinél, közös vonásokat, amelyek épen 
ezért a különböző egyházakat, a különböző népeket a 
legszorosabb kapcsolatba hozzák egymással.
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Fnoediétck meg, hogy ezúttal a reformáció hívei
dé hány, minden református egyházban meglevő 

nemzethez tartozzék is az — jellegzet
fel a refor-

K. Qy.! Nem ok nélkül 
reformáció , XVI , „ Val° volt az> hogy mikor a
•ebeket len^™^ ff

meneteben végighaladt Európa országain” ezekbe ™az 
rszagokban mindenütt szükségét érezték a hittudo- 

manri}’al foglalkozók annak, hogy a reformáció lüt- 
e veit bizonyos hittételekbe, szimbolikus iratokba f0o-. 
laljak össze, amelyek kötelező érvényűek annak az 
szágnak református lakosságára, amely ezt 
létrehozta.

nek
__ bármely

násáról szóljak és ebben mutassam
a mi magyarországi református híveinkjellenivo 

máció hatását 
lelki világára is.

A református népek hitvallásszeruen, az e\ange- 
liumokra és az apostoli levelekre támaszkodva, csak 

urat ismernek, aki feltétlen úr az emberek felett s 
mindenható Isten. Ez előtt mélységesen megalá-

or-
az iratot egy

ez a
zódik a református hivő, mert érzi, hogy bűnös, hogy 
gyarló, tudja, hogy bűnössége és gyarlósága őt kár
hozatba vinné s egyedül az Isten szabad kegyelme az, 
amely őt ebből a kárhozatból kimenti, tehát mélységes 
alázattal az Isten feltétlen uralma előtt áll a reformá-

Nem ok nélkül való és egyúttal nem is érdektelen, 
hogy a különböző nemzetek ezeket az irataikat, hitval
lásaikat megküldték egymásnak, hogy azok a maguk 
zsinatain foglalkozzanak ezekkel a hitvallásokkal s 
megtehessék rájuk a maguk észrevételeit, elfogadhas
sák azokat, vagy megjegyzésekkel visszaküldhessék és 
azok alapján s azoknak megfelelően szerkeszthessék

tus hivő, a maga szivében teljesen érzi azt, amit min
den nagy vallásos lélek érzett, Pál apostol épúgy, mint 
Ágoston, Luther Márton épúgy, mint Kálvin János, 
hogy egyedül isten szabad kegyelme tud minket meg
menteni.

meg a végleges hitvallást. így látjuk, hogy minálunk, 
Magyarországon a II. Helvét Hitvallást elfogadták 
Debrecenben már 1567-ben, viszont a csengeri zsinat
nak, ennek a magyar zsinatnak a hitvallását kiküldték 
a külföldi hittestvéreknek, hogy azok is tudomást sze
rezzenek arról, hogy mi magyarok a csengeri hitvallás
ban ugyanazokat a vallási elveket fektetjük le, amelyek 
külföldi hittestvéreink hitvallásaiban le vannak fektetve.

Ez az érintkezés a különböző nemzetek között, 
amennyiben azok a reformáció híveinek vallottak ma
gukat, már magában is mutatja, hogy volt egy bizo
nyos szellemi kapocs, amely ezeket a népeket összekap- 

multban és ez a szellemi kapocs meg van a je- 
reformáció hatása alatt kifej- 

rokonvonásokat rnutatn a k, 
szellemi kapcsolatot fenn-

De amilyen mélyen megalázódik az Isten feltétlen 
uralma előtt, épp annyira érzi azt, hogy az emberi, 
a társadalmi, az állami intézményekben mindenkinek 
szava es minden szónak súlya van, érzi azt, hoo-v 
ehet róla nélküle határozni 

folyást kell biztosítani 
nek a vezetésébe 
állami —

nem
érzi azt, hogy neki is be- 

annak az intézménynek azügyei- 
— legyen az egyházi, községi, legyen 

juk v/t ; amely intézménybe ő beletartozik. EzérUát- 
Szokták’ dem 1Q r+e.formátus államok, amint mondani 
Jelenti ’h(t " 1 P°k0n "ússzanak, ez azt

''gyeinek intézésébe bt?K'SZÓIása va" « maga
maga választottja útján '“'ct euul> akar közvetve a

csolta a
lenben is, mert hiszen a 
lődött népjellemek oly 
amely rokonvonások ezt a

legszebb példája, Szeretett Hívek!tartják és erősítik.
a mi
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K. Gy.! Nem ok nélkül való volt az, hogy mikor a 
reformáció a XVI. században elterjedt s a sziveket és 
lelkeket lenyűgözte, magáévá tette, a maga diadalmas 
menetében végighaladt Európa országain, ezekben az 

•országokban mindenütt szükségét érezték a hittudo
mánnyal foglalkozók annak, hogy a reformáció hit
elveit bizonyos hittételekbe, szimbolikus iratokba fog
lalják össze, amelyek kötelező érvényűek annak az or
szágnak református lakosságára, amely ezt az iratot 
létrehozta.

Nem ok nélkül való és egyúttal nem is érdektelen, 
hogy a különböző nemzetek ezeket az irataikat, hitval
lásaikat megküldték egymásnak, hogy azok a maguk 
zsinatain foglalkozzanak ezekkel a hitvallásokkal s 
megtehessék rájuk a maguk észrevételeit, elfogadhas
sák azokat, vagy megjegyzésekkel visszaküldhessék és 
azok alapján s azoknak megfelelően szerkeszthessék 
meg a végleges hitvallást. így látjuk, hogy minálunk, 
Magyarországon a II. Helvét Hitvallást elfogadták 
Debrecenben már 1567-ben, viszont a csenged zsinat
nak, ennek a magyar zsinatnak a hitvallását kiküldték 
a külföldi hittestvéreknek, hogy azok is tudomást sze
rezzenek arról, hogy mi magyarok a csenged hitvallás
ban ugyanazokat a vallási elveket fektetjük le, amelyek 
külföldi hittestvéreink hitvallásaiban le vannak fektetve.

Ez az érintkezés a különböző nemzetek között, 
amennyiben azok a reformáció híveinek vallották ma
gukat, már magában is mutatja, hogy volt egy bizo
nyos szellemi kapocs, amely ezeket a népeket összekap
csolta a múltban és ez a szellemi kapocs meg van a je
lenben is, mert hiszen a reformáció hatása alatt kifej
lődött népjellemek oly rokonvonásokat mutatnak, 
amely rokonvonások ezt a szellemi kapcsolatot fenn
tartják és erősítik.
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Engedjétek meg, hogy ezúttal a reformáció hívei
nek néhány, minden református egyházban meglevő 
— bármely nemzethez tartozzék is az — jellegzetes 
jellemvonásáról szóljak és ebben mutassam fel a refor
máció hatását a mi magyarországi református híveink 
lelki világára is.

A református népek lhtvallásszerüen, az evangé
liumokra és az apostoli levelekre támaszkodva, csak 
egy urat ismernek, aki feltétlen úr az emberek felett s 
ez a mindenható Isten. Ez előtt mélységesen megalá- 
zódik a református hivő, mert érzi, hogy bűnös, hogy 
gyarló, tudja, hogy bűnössége és gyarlósága őt kár
hozatba vinné s egyedül az Isten szabad kegyelme az, 
amely őt ebből a kárhozatból kimenti, tehát mélységes 
alázattal az Isten feltétlen uralma előtt áll a reformá
tus hivő, a maga szivében teljesen érzi azt, amit min
den nagy vallásos lélek érzett, Pál apostol épűgy, mint 
Ágoston, Luther Márton épűgy, mint Kálvin János, 
hogy egyedül Isten szabad kegyelme tud minket meg
menteni.

De amilyen mélyen megalázódik az Isten feltétlen 
uralma előtt, épp annyira érzi azt, hogy az emberi, 
a társadalmi, az állami intézményekben mindenkinek 
szava és minden szónak súlya van, érzi azt, hogy nem 
lehet róla nélküle határozni, érzi azt, hogy neki is be
folyást kell biztosítani annak az intézménynek az ügyei
nek a vezetésébe — legyen az egyházi, községi, legyen 
állami —, amely intézménybe ő beletartozik. Ezért lát
juk azt, hogy a református államok, amint mondani 
szokták, demokratikus alapokon nyugszanak, ez azt 
jelenti, hogy az egész népnek beleszólása van a maga 
ügyeinek intézésébe akár közvetlenül, akár közvetve a 
maga választottja útján.

Ennek legszebb példája, Szeretett Hívek! a mi
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egyházunknak az alkotmánya, amelyben látjuk, hogy az 
egyházi közgyűlésen minden egyes egyháztagnak meg 
van a joga, hogy az egyház ügyeinek az intézésére be
folyást gyakoroljon s ha ez a befolyás nem mindig 
közvetlen is, de közvetve mindenesetre minden, az 
egyes egyháztag akarata által történik, mert hiszen a 
gyülekezet elöljáróit az egyház közgyűlése választja 
meg.

Csodálatos, Szeretett Hívek!, hogy akkor, amikor 
Európában a XVI—XVII. században más országokban 
a legerősebb királyi önkény uralkodott, ugyanakkor 
ezekben a református országokban: Svájcban, Hollan
diában, Skóciában, Angolországban a népuralom meg 
volt alapítva és a népnek a befolyása az állam ügyeire, 
tehát a legnagyobb ilyen közösségnek az ügyeire nézve, 
biztosítva volt. Legékesebb bizonysága ennek az, hogy 
a világ ma leghatalmasabb állama amikor megalakult, 
első szerződése ilyen, az összességnek hozzájárulásá
val létrehozott megegyezés volt, mert az Északamerikai 
Egyesült Államok tulajdonképen abból a kis magból 
keletkezett, amely 1621-ben reformátusokból és pedig 
a maguk hitéhez szigorúan ragaszkodó reformátusok
ból szervezkedett; abból a kis csapatból keletkezett, 
amely 1621-ben a Gyöngyvirág nevű hajón áthajózott 
az Óceánon, az akkori hajózási viszonyok mellett ren
geteg fáradság közepette és amely annyira megszen
telte a vasárnapot, hogy amikor három hónapi hajózás 
után éppen vasárnap napján köthettek volna ki, inkább 
vártak még egy napot, hogy ezt a vasárnapot ne mun
kával, hanem a hajón hálaadással és buzgó dicséret
zengéssel töltsék el. Az Amerikai Egyesült Államok, 
amely ma körülbelül 130 milliónyi népet számlál, eb
ből a kis csapat úgynevezett puritánból alakult meg. 
És az Egyesült Államok alkotmánya mindjárt kezdct-
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ben, a megalakulás után ilyen demokratikus volt és az 
maradt akkor is, amikor hét állam összefogott, hogy az 
angolok túlkapásait lerázza magáról és önálló állammá 
szervezkedjék, amikor 1778-ban kimondották a maguk 
függetlenségét s a maguk hatalmas alkotmányának 
alapjait lerakták a híres függetlenségi nyilatkozatban.

Tehát bizonyos jellemvonás, egyrészt a Minden
ható előtt való feltétlen és mélységes megalázódás, 
másrészt az egyes jogainak elismerése a földi intézmé
nyek vezetésében és számára befolyás biztosítása. 
Amikor ma demokratikus államalakulásról beszélünk, 
tulajdonképen nem beszélünk egyébről, mint a refor
máció ezen alapelvének diadaláról, amely lassanként 
beszivárgott azokba az államokba is, ahol a királyi ön
kényuralom legtovább fennmaradt és bizony néhol a 
fejlődés nem oly fokozatosan folyt le, mint a reformá
tus országokban, hanem rombolással tört magának utat.

Egy másik jellemvonása, Sz. H.! a református hí
vőnek a maga vallásos meggyőződése mellett az, hogy 
a földi javak megszerzésében szerény és munkás, de 
ezeket a földi javakat csak az Isten adományainak te
kinti, amelyekkel neki okosan kell sáfárkodnia, de 
amelyeknek nem szabad, hogy rabszolgájává engedje 
magát tenni.

Azt látjuk már a XVI. században abban az állam
ban, amely Kálvin szellemét abban a korban leginkább 
viselte magán, a kis genfi államban, hogy a reformáció 
hívei voltak azok, akik a maguk iparűzésével a legna
gyobb hasznot, a legnagyobb jövedelmet tudták 
guknak megszerezni, de akkor, amikor a maguk hasz
nát ilyen módon munkálták, akkor igazi puritán egy
szerűségben éltek.

És ha végigtekintünk azokon a népeken, amelyek 
a reformáció hívei, ugyanezt a jelenséget látjuk. Ezek

ma-
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ben az államokban mindenütt azt tapasztaljuk, hogy 
az emberi szorgalmat, kitartást, a földi javak megszer
zésére irányuló törekvést mindenütt nagy siker koro
názza, de ezek a népek nem fényűző népek, a meg
szerzett földi javakat újabb javak előállítására hasz
nálják fel, nem pedig arra, hogy az életnek azokat a 
kényelmeit, melyek már fényűzésszámba mennek, biz
tosítsák maguknak.

A református ember munkás, kitartó, szorgalmas, 
aki tudja azt, hogy őt az isten tulajdonképen nem 
büntette,- hanem jutalmazta azzal, hogy orcája verejté
kével kell ennie a maga kenyerét, mert hiszen fáradság 
és munka nélkül mi lenne ez a földi élet? és épen ezért 
teljes, odaadó munkával, szorgalommal végzi a maga 
feladatát bármely hivatási ágban. A földmíves a maga 
állataival a legnagyobb szorgalommal foglalkozik, az 
iparos a maga iparát a legjobban igyekszik művelni, a 
kereskedő új utakat keres, fedez fel, amelyeken a ke
reskedelmet könnyebben, gyümölcsözőbben bonyolít
hatja le, a tudós azon fárad, hogyan lehetne újabb 
kincsek feltárásával a föld javait az emberiség számára 
hozzáférhetőbbé tenni. Mindezek a maguk szellemi és 
testi munkájukat fordítják arra, hogy minél tökélete
sebbet alkossanak, de nem arra, hogy minél nagyobb 
fényűzésben élhessenek azokból a javakból, amelyeket 
ekkora fáradsággal és szorgalommal kitermelniök si
került.

Sz. H.l Ha megfigyeli az ember a mi református 
népünket, a református földmívelő népet, látja, hogy a 
földhöz való szeretete annak minél belterjesebb meg
munkálásában nyilatkozik meg. Józan, nem pazar. Az 
élet fényűzéseit magától távol tartja, mert tudja, hogy 
az anyagi javaknak csak másodlagos, eszköz értékük 
van.
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Csodálatos, hogy a/, a kis ncp, amely a XVI. szá
zadban teljes egészében felvette a reformációt, alig 
néhány évtized alatt, dacára, hogy irtózatos háborut 
folytatott a spanyol birodalom ellen, amelynek uralko
dója joggal mondhatta, hogy a nap az ő birodalmában 
sohse nyugszik le, az a kis ország, amely az ellen az 
óriási birodalom ellen nyolcvan esztendeig folytatott 
háborut, ez a kis Hollandia, amíg a háborut folytatta, 
a világnak a legelső tengeri hatalmasságává és legelső 
kereskedő országává lett. Hollandiának a XVII. szá
zadban, amikor másfél millió lakossága volt, 16 ezer 
hajója járt a tengeren, több mint az összes többi álla
moknak együttvéve.

Folytathatnám Sz. H.! a történelmi példákat, mert 
hiszen ugyanezt" látjuk hasonló fokban a valamivel 
később kifejlődő Angolországban, majd még később 
Amerikában is, ez a jelenség annak a közös jellemvo
násnak köszönheti létét, amelyet a reformáció mint 
ilyen nyomott rá az. egyes népekre s tekintet nélkül 
azok faji sajátosságaira, bizonyos közösséget teremt, 
amely őket összeköti, bárhol lakjanak, bármilyen fog
lalkozást űzzenek is.

De van még egy közös jellemvonás, épen az anya
giakkal kapcsolatban. Már mondottam, hegy a refor
mátus ember az anyagi javakat nem arra használja, 
hogy a maga fényüzési vágyát elégítse ki, mert tudja, 
hogy a fényűzés az. ember erkölcsi romlására vezet, 
hanem arra, hogy további, újabb javakat termeljen és 
azokat minél szélesebb köröknek tegye hozzáférhetővé. 
Ez a másik jellemvonás az, hogy a református ember 
érzi a maga kötelességét, hogy az általa termelt anyagi 
javakat a szellemi értékek szolgálatába állítsa. Sehol 
nem találjuk az iskolaügynek, a kórházaknak lelkesebb 
barátait, mint a református népeknél. És sehol nem
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találunk nagyobb készséget arra, mint református né
peknél, hogy aki életében a közcélokra nem áldozott, 
legalább halálában emlékezzék meg ezekről a maga
sabb erkölcsi célokról.

Egy kiváló magyar emberbarát, aki 1908-ban halt 
meg és aki végrendeletében magának örökre fényes 
nevet állított, habár az a vagyon, amellyel végrendele
tében a közintézményeket segítette, időközben elérték
telenedett is, ez a kiváló emberbarát, aki megemléke
zett a pápai kollégiumról, a budapesti és debreceni 
református főiskolákról, aki megemlékezett az Akadé
miáról, a székesfőváros kulturális szükségleteiről, és 
százezreket hagyott ezekre a célokra, a maga végrende
letét azzal kezdi, hogy Amerikában az Egyesült álla
mokban nem hal el valami vagyonosabb, tehetősebb 
ember anélkül, hogy vagyonának egy részét egyházi, 
kulturális és hazafias célokra ne hagyományozná. Inie 
ez az egyszerű magyar, lelkes barátja az iskolaügynek 
az amerikai példára hivatkozik, hogy ott nem hal meg 
senki úgy, hogy vagyonából jelentékeny hagyományo
kat ne tenne közcélokra.

Igen, Sz. H.l ez épen a kálvinista embernek egyik 
kiváló jellemvonása. Ha ez a közös jellemvonás meg 
nem volna, hogyan értenénk meg azt, hogy kül
földi hitrokonaink évszázadokon keresztül jelenté
keny áldozatokat hoztak azért, hogy magyar ifjak kül
földi egyetemeken tanulhassanak és magukat minél 
tökéletesebben kiképezve jöjjenek haza, a hazai refor
mátus egyház szolgálatába.

Ez a jellemvonás okozta, hogy mindenütt, ahol 
református egyházak keletkeztek, keletkeztek iskolák 
is. Ezeket az iskolákat a református hívek filléreikből 
tartották fenn és boldogok voltak, ha egy nevesebb 
iskolát magukénak mondhattak. Néha csak úgy lehe-
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tett az iskolát fenntartani, hogy minden nap más-más 
házban főztek a tanító és sok helyen a tanulók számára. 
S ezt a terhet a református családok önként vállalták 
magukra azért, hogy iskolájukba jó rektort kaphassa
nak és hogy minél több diák sajátíthassa el az elemi
nél magasabb ismereteket.

A mi halhatatlan Jókainknak van egy nagyon ked
ves elbeszélése a Szatyorró\, amely napról-napra járt 
Komáromban mindig más házhoz s onnan megrakva 
a református kollégiumhoz. -Hogy ott Komáromban 
azt a kis kollégiumot fenn lehetett tartani, az azoknak 
az áldozatkész híveknek köszönhető, akiknek napon
kénti adományaiból élelmezték a tanítókat és a tanuló
kat. Mi más ez, mint a 'református áldozatkészségnek 

■ egyik megnyilvánulása, amely más eszközökkel, mint 
tehetősebb külföldi hittestvéreink, de épolvan lelke
sedéssel ajánlja fel a maga filléreit, hogy az egyház 
és annak közszükségletei kielégítést találjanak.

Folytathatnám a kálvinista ember tulajdonságai
nak felsorolását, de azt hiszem, hogy ebből a néhány 
vonásból is megérti és átlátja a keresztyén gyülekezet, 
hogy mik azok a közös jellemvonások, amelyek ben
nünket egészen idegen népekkel, egészen más foglal
kozást űző emberekkel, de akik ugyanazt a református 
hitet vallják, mint mi, összekötnek.

E közös jellemvonásnak, a közösség érzésének 
egyik fényes példáját szolgáltatja a Brit és Külföldi 
Bibliaterjesztő Társulat, amely már több mint 100 
esztendeje áll fenn és amely kegyes szivek adománvai- 
ból oly jelentős évi jövedelemmel rendelkezik, hogy a 
Bibliát a mi nyelvünkön is sokkal olcsóbban tudja ter
jeszteni, mint azt mi előállítani tudnánk. Ezt a társu
latot is a hittestvéri szeretet hozta létre és tartja fenn. 
Ez a társulat milliókat költött már el arra, hogy a Bib

it
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liát magyar nyelven terjessze és csak most alig egy éve 
fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy az esztendő 
egyik vasárnapján szólítsuk fel híveinket a kiadásaihoz 
való hozzájárulásra. íme, mily ragyogó példa arra, 
hogy hogyan éreztetik a közös református jellemvoná
sok hatásukat magyar egyházi életünkben.

A mi feladatunk az, hogy ezeket a jellemvonásokat 
saját magunkban minél erőteljesebben kifejlesszük és 
rajta legyünk, hogy ezek minél inkább uralkodóvá vál
janak a közéletben is. Ha az anyagi javak kísértenek 
bennünket, hogy azok szolgálatába szegődjünk, jusson 
eszünkbe, hogy a test nem használ semmit, az anyagi 
javak nem használnak semmit, a lélek az, ami megele
venít, ezeket az anyagi javakat is a megelevenítő lélek
nek a szolgálatába kell állítanunk. Ügy legyen!

i
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hídja, itt született Xánátus János világhírű utazó és az erdő- 
csokonyai presbitcrségből emelkedett földmivelésügyi miniszté
rium bársonyszékébe nagyatádi Szabó István, a nagyérdemű 
kisgazdavezér.

Egyházának eredete szintén nagyon régi s Kálmáncs közel
sége révén a XVI. század közepe tájára vihető vissza, amikor a 

■ falu már 83 házból állott s így tekintélyes hely lévén, nem ma
radhatott érintetlenül a legkisebb falvakba is eljutó evangélium
tól. Azonban biztos adatunk az egyház létezéséről csak 1618-ból 
van, amikor Csokonya lelkésze, Alattyáni Balázs részt vesz a 
szentlőrinci zsinaton. Kanizsai Pálfi János egv 1635-iki levelé
ben Visontai Ferencet nevezi meg csokonyai lelkésznek, kit 1634- 
ben a kiskomáromi zsinat jegyzőkönyve visontai prédikátornak 
tüntet fel. Innentől kezdve a lelkészek névsora nagyon hézagos 
a XVIII. század végéig.

1759-ben a vallásgyakorlatot megtiltották s Foglyos János 
lelkészt a községből kiűzték. Csupán a haranglábat hagyták meg 
nekik egy kis haranggal, melyen este, reggel és halottakra haran
goztak. De 1779-ben helytartótanácsi rendeletre ezt is el akarták 
vinni a pápista toronyba. Az ellenállni akaró híveket összefog- 
dosták, Kaposvárra törvénybe hurcolták s kegyetlenül összever
ték. Velük együtt Csók Gergely öregbirót csak azért kínozták 
meg, miért nem beszélte rá az embereket, hogy minden ellen
állás nélkül adják át harangjukat. Így megfosztották őket ettől 
az egyetlen harangtól is. E szomorú időkben a többi üldözött 
hittestvérekkel ők is csak Visontára mehettek istentiszteletre, 
hol akkora számban jöttek össze, hogy az utcán és udvaron töb
ben voltak, mint benn a templomban.

A türelmi parancs folytán templomépítési s lelkésztartási 
engedélyért folyamodtak, mit a következő évben Komlósd affi- 
liatiójával meg is kaptak s ez év december 21-én elvett kis ha
rangjukat is visszakapták. 17S3-ban beiktatják Fodor János lel
készt. 17S4-bcn felépítik téglából templomukat, melyhez pár évre 
tornyot is ragasztanak s harangokat szereznek. 1865-ben az el
használódott második harang helyett, 1877-ben a kis harang he
lyett új készül. A templom felépülésének 100 éves évfordulóján 
a templomot megújítják, magasabbra emelik, toronyórával s 
orgonával szerelik fel. Az így díszesen renovált templomot 
1SS-1 november 1-én szentelik fel. Az 1925. évben a gyülekezet 
nagy áldozatkészséggel újból renováltatta a templomot. Ez al-
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alkalommal a torony teljesen újra fedeleit s az egész templom 
külseje megújíttatott. Az ünnepélyes felavatás 1925 november 
8-án történt. Az 1914. évben kitört világháború áldozatul kérte 
a két nagyobb harangot, melyek helyébe a gyülekezet áldozat- 
készségéből az 1922. évben szereztettek be új harangok az »Ecc- 
lesia« r.-t. öntödéjéből és pedig a nagy harang (g) 567, a középső 
(c) 227 kg. súlyban. Az új harangok ünnepélyes felavatása 1923 
január 1-én ment végbe.

Lelkészlak. Az első papiak készült 1783-ban, a második 
lSIS-ban. Ennek helyére 1914. évben mintegy 17.000 korona 
költséggel teljesen új s a kor követelményeinek mindenben meg
felelő díszes lelkészlak emeltetett. Az egyházmegye legszebb 
parókhiája.

Iskola és tani tálak éis. Egy fedél alatt épült 17S-l-bcn. Ez 
épület lS63-ban porrá égett s helyébe nagy tágas téglaépület 
emeltetett, két tanteremmel s alkalmas tanítói lakással. A másod
tanítói állás lSS5-ben szerveztetett.

Az 1S9S. évi püspöklátogatás emlékére Szalóky Dániel 
kántortanító 100 frt., s egyes buzgó hívek kisebb adományaiból 
»Antal Gábor alapítvány« létesíttetett a szegénysorsu hívek egy
házi terheinek könnyítésére. Ettől kezdve az egyházuk és isko
lájuk felvirágoztatására állandóan nagyon sokat áldozó hívek 
körében a jótékonycélu alapítványok egész sora keletkezett (mint 
Markó Illés, Vörös János, A. Biró János, Sáfár István és neje, 
Szabó János és n. alapok, István üyörgy-féle hadiárva-alap, 
Szalóky-alap, Juiiánna-alap, Löké Mária-alap, F. Kovács J.-alap, 
Balog Mária-alap, Nagy Karolina-alap, Fiilöp Mihály s n.-alap, 
Deáky István-alap, Kálmán István s n.-alap, Nagy Sándor-alap, 
Hegedűs József-alap), melynek összege az 1914. év végén mint
egy 3200 koronát tett ki. Sajnos, a pénz devalvációja folytán e 
kegyes alapítványok úgyszólván teljesen megsemmisültek.

Lelkészek. Majdnem mindegyik lelkész jelentős vezető ál
lást töltött be az egyházi életben. Alattyáni Balázs 1618, Visontai 
Ferenc 1635, Kiss Miklós 1650, Karai Mihály 1724, Komáromi 
István 1750, Foglyos János 1751 —1759, a vallásszabadság 
visszaállítása óta: Fodor János 1783—1791, Kazy Pál előbb 
a »szent társaság« jegyzője, majd esperes 1791—1800, Vásárhelyi 
Sámuel esperes 1800—1826, Sípos Sámuel egyházmegyei tanács
úim 1826—1830, Kiss András esperes 1831 — 1S52, Széky Béla 
pápai theológiai tanárságból jött s majd Pápára ment lelkésznek,
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előbb esperes, utóbb egyházkerületi főjegyző volt 1S53—1859, 
Barakonyi Kristóf tanácsbiró 1850—1891, Széky Elemér tanács- 
biró 1893 — 190S, Halka Sándor esperes 1910-től a mai napig.

Tanítók: Fazekas József 1784—1785, Bedics András 
.178Ö-, Cseke János 17SS-, Banyai István 1789-, Szilágyi Márton 
1790-, Mátyási Márton 17S9-, Pap Ferenc 18Ü3-, Kardos Zsig- 
mond 1S04-, Császár János 1812-, Bodnár Náthán 1S14-, Máté 
Lajos (Gergely) 1S17-, Nagy Beniámin ISI7-, Verbay József 
1S23-, Takács József 1828-, Fülöp Lajos 1S34-, Kápolna István 
1S35-, Pethes András 1S38-, Szalóky Dániel 1866—1910 (orszá
gos nevű kiváló munkálkodás után nyugdíjba ment, ma is él), 
Dcáky István igazgató-tanító 1913—1926, Pálfv László 1926-tól 
a mai napig. Régebbi másodtanítókról nincs kimutatás. Halkáné 
Antal Margit 1919-től a mai napig.

Görgeteg.

Lelkész: Kovács Károly, sz. 18S6. Görgetegen szolgál
1915 óta.

Tanító: Szabó Antal igazgató-tanító, sz. 1S67. Görgetegen 
szolgál 1S9S óta.

Gondnokok: Cs. Balogh János, Fodor József felső. Pres
biterek: Balogh József, Balogh Ferenc ifj., Balogh G. Ferenc ifj., 
Balogh István, Kovács József, Kocsis János ifj., Mikó Ferenc, 
Lukács Sándor, Polányi István ifj., Szabó János, Tóth János b., 
Vinczc János.

Iskolaszéki tagok: Balogh József, Borbás Illés, Nagy Mik
lós Ferenc.

Görgeteg 1360-tól kezdve kevés megszakítással a veszprémi 
püspökség birtoka volt a legutóbbi időkig. Ebből érthető ősrégi 
egyházának rendkívül viszontagságos múltja. 1634-ben lelkésze 
Révkomáromi Mátyás. Rinyaszentkirály akkor is hozzátartozott. 
1640-ben Hevesi lváni Orbánt találjuk itt prédikátornak, ki előbb 
Hcdrehclycn, majd Galambokon szolgált s magaviseletéről az 
1634-iki kiskomáromi zsinat jegyzőkönyve érdekes dolgokat ha
gyott hátra (1. Thury: Egyházkor, története 286. L). Az egyház 
további sorsáról, küzdelmeiről behatókig tájékoztat Somogyi 
Sándor lelkésznek 1808-ból eredő feljegyzése, melyet a Nagy 
Lajos-féle emlékkönyv majdnem egész terjedelmében közöl. Eb
ből megtudjuk, hogy Görgeteg 1672-ben a baranyai superiuten-

i
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dentia felsőbaranyai tractusához tartozott. Volt a gyülekezetnek 
regen egy kis kőtemploma, melyet a törökök Babócsára el akar
tak hordatni, de a hívek 15 frt.-ért megváltották tőlük. Ezt a kis 
kőtemplomot, melyet, a református hívek építettek a községben 
levő dombon, a veszprémi püspök karádi prefektusa, Bruster 
Áron, 1750 táján elvette. Ezután cgvideig néha a parochiális 
házban, »néha pedig csak az udvaron valami szinben« vitetett 
végbe a kultusz, de ez is alig tartott egy esztendeig, a Balogh 
nevezetű prédikátor kiveretett az ekklézsiából és az exercitimn 
egészen concessált. Ezután a görgetegnek közül némelyek Cso- 
konyába, mások Visontára, mások Lábodra, Szentkirályba jártak 
Isten tiszteletére. Végre a türelmi rendelet következtében enge
délyt kaptak 1784-ben, hogy »legyen prédikátorok, oskolamcsterek, 
templomok és iskolájok«. Ez engedély birtokában Bajzát József 
püspökhöz, földesurukhoz folyamodtak telekért, de az a falutól 
keletre eső homokot jelölte ki nekük s bár a helytartótanács meg
felelő hely kijelölését irta elő a gyülekezetnek a felséghez ez 
ügyben küldött újabb kérelmére, mégis utóbb a püspök tisztjei
vel együtt kieszközölte, hogy azzal utasították el őket: »Loco per 
dominum assignato extra pagum contenti sunto« (az uraság által 
a falun kívül kijelölt hellyel elégedjenek meg). Ismét a földes
úrhoz fordultak fundusért, a helység kovácsának helyét és föld
jeit kérve, de elutasíttattak. Végül maga a lelkész, Nyárády János 
fordult kérelmével a püspökhöz, kérve az egyház épületei s szá
mára a mostani telkeket, mire a püspök azokat kiadta s bár az 
egyház a telkekért járó 9 frt. 12 kr.-t rendesen fizette, a tisztek 
ezután is mindenféle okoskodással azon igyekeztek, hogy »a 
püspök indultumát semmivé tegyék«. Sikert azonban most már 
nem értek el.

Az így kapott telken építették fel először 1785-ben a pa
rochiális házat. Templomtclek gyanánt a lelkészi telek mögött 
levő posványos területet kapták ugyanez alkalommal is, de végre 
két évi újabb kérelmezés után hozzájutottak a mostani helyhez, 
melyre 1788 és 1789-ben felépítették a templomot. Ugyanekkor 
készült el az iskolaépület is.

Templom. Az előbb említett régi kőtemplomot a karádi 
prefektus 1750 táján elfoglalván, ettől kezdve 1789-ig nem volt 
templomuk. Az ekkor épült templom 100 év alatt életveszélycsen 
megrongálódván, 1888-ban építették fel mostani templomukat 
14.000 frt. költséggel gót stílusban, a csurgói templomra etnlé-
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kcztető motivumokkal, de már 10 év alatt annyi hiba mutatko
zott rajta, hogy igen tetemes költséggel lehetett teljesen rendbe 
hozni.

Lelkészlak. Legrégebbi lelkészlakásuk az elfoglalt kőtemp
lom közelében lehetett. Közelebbi említés nincs róla, csak az, 
hogy a hívek körülbelül öt évig idejártak istentiszteletre. A sza- 
badvallásgyakorlat visszaállítása után 1785-ben építették fel 
parochiális házukat. Hogy ez az épület maradt-e fenn a leg
utóbbi időkig, vagy esetleg még egy újabb készült közben, ada
tok híján nem lehet eldönteni. Mostani csinos lelkészlakásuk az 
előbbi épület egy részének felhasználásával 1927-ben épült 
12.500 pengő költséggel.

A jelenlegi iskolaépület készítéséről nincsenek adatok.
Lelkészek: Révkomáromi Mátyás 1634. Hevesi Iván Orbán 

1640, Győri Györgydeák Gergely, Halasi Dániel (ennek idejében 
vették el a régi kőtemplomot), Balogh János (»kiveretett az ekk- 
lézsiából«). A szabadvallásgyakorlat betiltása előtt működő eme 
lelkészek szolgálati • idejét nem tudjuk. A szabadvallásgyakorlat 
visszaállítása után: Nyárády János 6, Gál Sándor 11/o, Füredi 
József 11/3, Vas István 4, Nagy József 1 esztendeig, Somogyi 
Sándor 1801-től. Ő irta le az egyház történetét ISOS-bau. Itt 
ismét hiányoznak az adatok. Ragályi László 1S9S—1912, Varga 
Dezső 1913—1915, Kovács Károly 1915-től a mai napig.

Tanítók. Régebbi tanítók neveiről nincs adatunk. Szabó 
Antal igazgató-tanító lS9S-tól a mai napig.

Rinyaszentkirály.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Gál István igazgató-tanító, sz. 1868. Rinyaszent- 

királyon szolgál 1897 óta.
Gondnok: Borbás Mihály. Presbiterek: Móré István, Bíró 

Ferenc, Csire Nagy.József, Báli János, Báli János felső, Kovács 
István, Kulcsár János, Báli István.

Az 1332—1337-iki pápai tizedjegyzék szerint plébániája 
volt. Az 1565. évi török adólajstrom a községtől északra Rinya- 
szentmihály községet is megemlíti, mely 1720 után Rinvaszent- 
királlval egyesült. Református egyháza nagyon régi eredetű. 
1634-ben mint a görgetegi lelkészséghez tartozó község van fel
említve, de 1643-ban saját lelkésze van, Rákos Ferenc. Ettől
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elvétele, lelkészek és tanítók elüzetése alkalmával Visontára, c 
soha nem háborgatott gyülekezetbe hozták gyermekeiket keresz
telni s itt találtak menedékhelyet nagy vidékről.

Templom. 1S23—lS29-ig épült 12.300 frt. költséggel. Im
pozáns, masszív épület. Legutóbb 1926-ban renováltatott s a 
lelkész itteni szolgálatának 30 éves jubileuma alkalmával, októ
ber 3-án adatott át újra a közhasználatnak. lS93-ban a gyüleke
zet 1400 frt.-ért nyolc változatú orgonát, Horváth József lelkész 
pedig 500 frt.-ért toronyórát állított be. Előbbi két harangjukat 
lSS7-ben vették S00 frt.-ért. Nagyobbik harangjuk elrekviráltat- 
ván, 1924-ben a soproni Seltenhofcr harangöntödénél vettek egy 
470 kg.-mos »ns« hangú harangot.

Lelkészlak. A régi lakás 1S45— 1S46. években készült. Az 
időben legszebb somogyi parochia volt. Úgy ez épület, mint a 
templom és gazdasági épületek felállításához az összes anyagot 
gróf Széchenyi Lajos földesúr adta, ki egyúttal a lelkész részére 
egy egész, a tanító részére fél polgári telket ajándékozott. Mos
tani lelkészlak 1900-ban épült.

Iskola, tanít ólakás. A régi iskola szűknek bizonyulván, az 
uraság adott igen olcsó áron, 200 frt.-ért iskolahelyiséget és 
tanítólakást. Ez épület 1871-ben leégvén, egy előbb urasági 
cselédház vétetett használatba, melyet utóbb renováltak. De 
utóbb ez sem felelvén meg a célnak, 1911-ben teljesen új, egész 
modern és tágas iskolát és tanítólakást emeltek. Egyházmegyénk 
egyik legszebb iskolaépülete.

Horváth József lelkész még életében, egyéb végrendeleti 
hagyományai mellett, 1500 frt. alapítványt adott az egyháznak a 
lelkészi fizetés fokozatos megváltására, mely azonban a háborús 
devalváció következtében elértéktelenedett.

Lelkészek: Visontai Ferenc 1634, Kolozsvári 16S0, Vásár
helyi .1691, Veszprémi 1701, Komáromi 1707, Sós Dániel 1710, 
Pátkai 1714, Táczi 1719, Pázmán György 1723, Butos 1728, 
Ónodi 1732, Kádos 1739, Pápai 1742, Sólyom 1749, Nálkai János 
1754, Mészáros János 1777, Gál János (interiinális) 1787, Mikolai 
András 178S, Banai Mihály 1796, Kalmár István 1814, Barla 
Szabó János 1836, Barla Szabó József 1871, Horváth József 1SS9, 
Máté Lajos 1896-tól a mai napig.

Tanítók: Cseke János 1783. Utána: Majlát István, Szikszai 
János, Horváth Ferenc, Barakonyi Sámuel, Siskei Gábor, Sar- 
kadi István, Szabó István, Varjú János, Naszályi János, Rózsa

\
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János, Rozs Pál, Kovács József, Filep Péter, Nagy Benjámin, 
Császár János, Bénics János, Pap János, Beke József, Szénási 
István, Pernye Mihály, Szalai István, Sípos Gábor, Fekete István, 
Farkasdi Péter, Dankházy Ferenc, Kápolna István, Baksay János, 
Erős Lajos, Kék Sándor, Varga Gedeon, Péter József, Biró Jó
zsef, Nagyváthy Ferenc, Vecsey Sándor, Váczi Antal igazgató
tanító 1900-tól a mai napig. A háború alatt a tanítást lelkész 
végezte minden díj nélkül.

Rinyaujlak.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Horváth József, sz. 1892. Rinyaujlakon szolgál

1925 óta.
Gondnokok: Nagy István, Zákány József. Presbiterek: 

Peti István, Bóli János, Fábos József, Bóli István, Céh János, 
Kovács József, Andik István.

1360-ban királynéi birtok, majd a Báthoryak, az itteni plé
bános, Ungnád Kristóf, Ráday Mihály ttilajdona. Református 
egyháza nagyon régi. 1634-ben a kiskomáromi zsinat jegyző
könyve szerint Újlak, Ujnép, Visonta, Arács együtt tartott fenn 
lelkészséget. Az időben sokszor előfordult, hogy a prédikátori 
állomások nem mindig ugyanabban a községben voltak s mint
hogy az 1618. évi szentlőrinci zsinaton N. György, 1640-ben és 
1643-ban pedig Szombati György újlaki lelkész nevével talál
kozunk, amely évekből pedig épen visontai lelkész neve nem ta
lálható, igen valószínűen következtethetünk Újlak anyaegyház 
jellegére s a lelkészi székhelynek közbeeső és utólagos átcseré- 
lődésére (Visontának 1634-ben cs 1680-tól kezdve vannak lel
készei) annyival inkább, mert voltak idők — pl. 1550—1570 —, 
amikor Újlak Visontánál sokkal nagyobb volt. Sajnos, a felhozott 
indokokon kívül nincs semmi kézzelfogható és még annak fel
tétlen bizonyosságát igazoló adat sem, hogy Újlak alatt Rinya- 
ujlakot kell értenünk. A feltevés azonban igen valószínű, mivel 
Kaposujlak Mérővel ezidőben is összetartozott s újlaki és mérői 
lelkész együtt külön név alatt lölS-ban említtetvén, csakis nem 
a Mérőhöz tartozó Újlakról lehet szó. Balatonujlak még kevésbbé 
jöhet figyelembe, mert ott semmi nyoma nincs református egy
háznak, a XVI. század végén különben is elpusztult s csak a 
XVI11. század elején kezdett újra épülni. Több Újlak pedig a
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volt kiskomárorni egyházmegyében nern található. Hihetőleg az 
egyház ezután mint Visonta fiókegyháza élt egészen 17S0-ig, 
amikor • leányegyházzá alakul.

Templom. Első templomát 17S7—SS-ban építi az iskolával 
összeragasztva, de ez villámcsapás következtében lS39-ben elég, 
minthogy fából, sárral tapasztott falai voltak. 1842-ben gróf 
Széchenyi Lajos földesúr segélyével a hívek áldozatkészségéből 
épül fel a mostani templom 12.000 frt. költséggel. Tetejét 1S75- 
ben, majd ISSó-ban horganylemezzel fedték, de ez nem bizo
nyulván megfelelőnek, lS97-bcn cseréppel cserélték ki. 1925-ben 
nagy áldozattal új harangot szereztek.

Iskola, tanítólakás. Az 17S7—SS. években a templommal 
cgyberagasztott, talpra emelt, kivül-belül sárral bevont faszerke
zetű tanítólakás és iskola lS39-ben leégett. A jelenlegi tanítói 
lakás és iskola 1852-ben emelteit 3600 frt. kiadással. lS7S-ban 
tanteremmel és takarékmagtárral bővítették s 1925-ben renoválták.

Tanítók. Első preoráiis mesterük nevéről nincs adatunk. 
Eddig IS tanítójuk volt. Bándy István 179S—1803 (az általa 
megnyitott anyakönyvbe az egyház történetére vonatkozó rövid 
adatokat bejegyezte). Kari József 1S07, Bokor Sándor 1846— 
1SS6, nagyon válságos időkben működött. Buzgó utánjárásával 
kivitte, hogy a tanítói földek egy tagban hasíttattak ki, meg
alapította a takarékmagtárt lS75-ben vejével, Héjjas Dániellel, 
kivel 10 évig együtt viselte a tanítói hivatalt. Arany Bálint 
18S6—1925, Horváth József 1925-től a mai napig.

i

Komlósd.

Lelkész: Héjjas Zsigmond, sz. 1844. Komlósdon szolgál
1S78 óta.

Tanító: Hörömpöly Árpád, sz. 1896. Komlósdon szolgál
1923 óta.

Gond nők: Bőczkös József. Presbiterek: Horgas József, 
Peti Sándor, Kis Peti János, Tóth József, Kis Pál, Nagy József, 
Bakocs János.

Már 1231-ből van adatunk e faluról, mely később Babócsa 
városához tartozott. A község és az egyház múltjáról Kovács 
Miklós lelkész 1799-ből részletes feljegyzéseket hagyott ránk, 
melyet a Nagy Lajos-féle emlékkönyv egész terjedelmében közöl. 
Itt a célhoz képest csak a fontosabb adatokat közöljük, jórészt 
Kovács Miklós után.
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Komlósd a XVI. században népes hely lehetett, mert a 
mohácsi ütközetben 200 komiósdi katona elveszett. 1600-ban 
török kézre jutott. Ekkor már reformálódtak, templomuk is volt, 
melyet a török elhordatott, papjuk meghalt, másikat a háborús 
időben nem kaphattak. Elhagyták lakóhelyüket s itt a rabló hor- 
vátoktól és a pestisjárványtól szenvedett sok veszteség és viszon
tagság után Puszta-Pétcrhidán húzták meg magukat, ahol oskola- 
mestert is tartottak. Innét 1730-ban kiverték őket s lassanként 
visszaszivárogtak a régi Komlósdra. Ott hányattatásaik után sem 
feledkezve el a legfőbb jóról, mesterházat kezdtek építeni, de Vass 
tiszttartó ezt meg nem engedve, mesterük Rinyaszentkirályba volt 
kénytelen távozni.

Az elnyomattatás c szomorú napjaiban egyideig Csokonvába, 
majd ott is megtiltatván a vallásgyakorlat, Visontára jártak isten
tiszteletre. A türelmi rendelet folytán Csokonya visszanyervén, 
mint népes helység, szabad vallásgyakorlatát, Komlósd is hozzá
kezdett temploma építéséhez. 17S6-ban sok fáradság és költség 
után Szekér Benedek fiskális közbenjárására bevihették preoráns- 
mesterüket, Szilágyi Mártont. A házak és oratórium építésére 
szépen adakoztak, de az adományok nagyrésze Molnár Mihály 
»vagy Jankó Miska« biró kezén elveszett, sőt ez a hűtlen egyén 
a gróf Széchenyi Ferenc által nagylelküleg adományozott pa- 
rókhiális belsőségből is »elszakasztott a maga szántára®, »utána 
került az inzscllérnek«. Minthogy az oskolamesternek a »könyör- 
géstétclen kívül semmi szolgálatot nem volt szabad tenni®, heten
ként kétszer Fodor János csokonyai prédikátor járt át hozzájuk, 
mig végre 1791-ben prédikátort nyertek.

Templom. Legrégibb templomukat a török Babóesára hor- 
datta. A szabad vallásgyakorlat visszaálltával újra építettek 
templomot, de erről közelebbi adatok Molnár Mihály biró hűt
lenségén kívül nincsenek. Jelenlegi templomuk lS39-ben épült, 
belső talapzata fehér márvánnyal kirakva, kőtoronnyal. Később 
a tornyot 4 lábbal emelték és bádoggal fedték. 1917-ben elvitt 
nagyharangjukat 1926-ban 266 kg.-mos haranggal pótolták. Or
gonájukat 1906-ban készíttették.

Lelkészlak. Régebbi lelkészlakásról nincs adat, a mostani 
Csuzy József lelkész idejében épült.

Tantiólak, iskola. Első »inesterházuk«, melyről említés van, 
a Komlósdra való visszatérés után készült. A vallásgyakorlat 
visszaállta után készült oskoláról az előbbihez hasonlóan semmi
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közelebbit nem tudunk. Veres Benjámin lelkész idejében vették 
1000 ezüst frt.-ért a tanítói belsőséget s emeltek az iskolaépüle
tet téglából, cseréptetőre. *

Lelkészek. Legrégibb papjaikról, kik a kálmáncsai iskolából 
kerültek s a török hódoltság előtt működtek, nincsenek adataink. 
Kovács Miklós 1790—1S03, Mezey István 1S03—1S04, Berhidai 
Keresztes Ferenc 1S04—1805, Krizsa János interimális 3 hóna
pig, Paczolay Sándor 1806—1S10, Nagy József 1S10—1811, 
Simon Pál ISII — 1S16, Kardos Zsigmond 1816—1821, Vincze 
Sámuel 1S21 — 1S24, Ujj János 1824—1S33, Vecsey Dániel 
1833—1842, Csuzy József 1S43 — 1S52, Veres Benjámin 1S52— 
1S7S, Héjjas Zsigmond 1878.-tól a mai napig.

Tanítók. Még Pétcrhidán működő mestereik voltak Kör
mendi János, Hollósi János, Veress István, Pál deák. A vallás- 
szabadság után: Szilágyi Márton 17S6—1789, Kovács Miklós 
1790—1791-ig preoráns mester volt ép úgy, mint az előbbiek, 
ekkor lelkésszé lett s ily minőségben alkalmaztatott tovább. A 
lelkészi állás újraszervezése után cgyideig scgédlelkészck, majd 
segédtanítók működtek és pedig Halász Imre 2 évig, Vághó Sán
dor 3 évig, végre Begedy Lajos. Segédtanítók voltak: Kardos 
Gábor, idejövetele után 8 napra meghalt, Hörömpöly Gyula 
1S71 — 1S72, Izsák Lajos 1872—1874. Ekkor szerveztetett a ren
des tanítóság. Rendes tanítók: Dankó Dániel 1874—1907, Deáky 
István 1907—1913, Berki Lajos 1914—191*9, Cserti József 
1919—1923, Hörömpöly Árpád 1923-tól a mai napig.

R'inyaujnép.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Gárdonyi János, sz. 1S99. Rinyaujnépen szolgál

1925 óta.
Gondnok: Markó József. Presbiterek: Böjti János, ifj. 

Kertész Ferenc, Nyárai István, Martin István, Martin G. József, 
B. Martin József, Tóth János, alsó Zákányi János.

Fraknói Vilmos »Monumcnta Vaticana Hungariae« ciinü 
történelmi műve egy Babócsához közel cső Iván népe nevű falut 
említ, melynek 1332-ben Péter nevű plébánosa volt. A mohácsi 
vész után a falu gróf Nádasdy nádor kezére jutván (Somogy 
megye monográfiája szerint Ujnép 1417-től 1713-ig a Pemcszi 
családé volt), ki maga is protestánssá lett, Iván népe befogadta 
a mindenfelé diadalmasan előnyomuló reformációt (ha Somogy
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megye monográfiájának adatai szerint igazodunk, a helyzet 
ugyanaz, mert a Perneszi család is protestáns volt), az előbbi 
r. katli. templomot használatba vették, papot vittek be és virágzó 
anyaegyházzá lettek, melyhez a mostani Könyeked-dülő helyén • 
levő Könycked község filia gyanánt tartozott. 1597-ben Babócsa, 
mely ekkor állítólag szintén virágzó református egyház kőtemp
lommal, egyébként Somogy délnyugati részének legerősebb vára, 
a töröknek hosszú ideig tartó s az egész vidékre kiterjedő pusz
títása s támadásai után elesett. A törökök, miként ezt Komlósd- 
nál is tették, Iván népe templomát is elhordták a babócsai vár 
falainak kijavítására. A Babócsa ostromlása idején már jóval 
előbb Horvátország felé elmenekült lakosok lassanként vissza
szállingóztak. Első megszállók a Vajda- és Máthé-családok vol
tak. Az újonnan alakuló községet ekkor nevezték el Ujnépnek. 
Nemsokára oratóriumot építettek fából s falábakra harangot tet
tek, melyet utóbb a rácfutáskor, hogy el ne rabolják, a Rinya 
medrébe dobtak, de többé soha meg nem találták.

Nádasdy gróf a Wcsselényi-féle összeesküvés miatt kivé
geztetvén, Ujnép a protestánsok nagy ellenségének, Széchenyi 
György kalocsai érseknek kezére jutott. Hogy az új földesúrral 
békességben legyenek, az ujnépiek maguk távolították el papju
kat. A XVIII. század elején hozzájuk kerülő új földesúr, gróf 
Rindsmaul, jobbágyai iránt a legjobb indulattal, maga ösztönözte 
őket templomépítésre. Erre 1750 körül egy fatemplomot építet
tek, de Mária Terézia idejében ez bezáratott s kinyitását és tanító 
bevitelét csak 17S6-ban engedte meg nekik a helytartótanács 
három évi folytonos könyörgés és utánjárás mellett. Megenged
tetett egyúttal, hogy a tanító könyörgést tarthasson és az anya- 
egyház lelkésze időnként istentiszteleteket végezhessen. Mire 
azonban az engedély megjött, a fatemplom összedüléssel fenye
getett. Ekkor Ujnép Babócsával együtt a Végh-család birtokává 
lett. Az új földesúr korcsmát akarván építeni, alkalmas hely után 
tudakozódott tiszttartójától. A tiszttartó a düledező templom he
lyére mutatott, de az uraság haragra gerjedve, megpirongatta s 
azt mondta: »Ami az Istené volt, az a hely legyen az Istené, én 
cl nem viszent«. A ncmcslekü uraság maga serkentette az elöljá
rókat szép új templom építésére, a téglát és fát felajánlván. Így 

' , épült fel a templom — valószínűleg 1790—ISOO-ban — torony
nélkül, mert azt nem volt szabad építeni. Utóbb tornyot is emel
tek melléje.

Templom. Az első, Babócsára elhordott, eredetileg r. katli.



176

templom a községtől nyugatra, a Rinyára vezető út mellett, a 
»Kovács-dombon« volt. Fundamentuma ma is látható. A második 
fatemplomról közelebbi adatok nincsenek. A harmadik fából ké- 

• . szült oratórium 1750 körül, már a mostani templom helyén állt.
A Végh földesúr által adományozott anyagból 1790—1800 körül 
épült, ma is meglevő templomhoz 1834-ben tornyot építettek az 
eddig lábon álló harang részére és feljebb emelték. lS54-ben 
ismét magasabbra vették, a tornyot bádoggal borították s torony
órát vettek összesen 4000 frt. költséggel. 190S-ban renoválás 
keretében a tornyot vörösrézzel fedték be. 1923-ban pedig a há
borús célra elvitt nagyobb harang helyett egy 200 kg.-mos új 
harangot vettek az Ecclcsia r.-t.-tól.

Van a gyülekezetnek egy 1646-ból való kézirásu, negved- 
rét alakú, Győri József itteni tanító által 3 váltó frt.-ért 1646- 
ban irt, majdnem arasznyi vastag zsoltáros könyve, a Rákóczi 
Graduale pompás másolata, melyet Vásárhelyi Sámuel idejében, 
1769-ben, nem vettek. Nagy gonddal és féltékenyen őrzik.

Iskola, tanítólakás. Az emberek emlékezete szerint a mos
tani tanítói lakás a harmadik. Az első észak-délnek nyúló zsup- 
pos tetővel, füstös konyhával, egy szobával s szűk istállóval 
lS23-ban épült Sápi Péter tanító idejében. A második 'kelet- 
nyugatra feküdt, 1840-ben, Vecsey József tanító idejében emel
tetett, valamivel nagyobb az elsőnél, de szintén zsupptetőre. A 
jelenlegi tágas épület 1864-ben készült, lSS5-bcn új tetővel lát
ták el, 1925-ben nagyobb mértékben renoválták.

Tanítók. A régebben itt működő prédikátorok és tanítók 
nevei ismeretlenek jórészben, pontos adatok csak lS06-tól van
nak. Pap János prédikátor volt. Jónás Gábor 3 évig, Győri József 
10 évig két ízben, Vásárhelyi Sámuel 10 évig két ízben, Biró 
Sámuel 1 évig, Látós János 4 évig, Vázsonyi Mihály 4 évig, 
Biró László 3 évig, Pap Mihály 1 évig, Szentiványi István 
4 évig, Bognár Sámuel 10 évig két ízben, Török Mihály 3 évig, 
Tétsi Sámuel 6 évig, ekkor nyittatott ki a templom. Nagy János 
2 évig, Szabó János 1 évig, Vitkai Ádám 1 évig, Kertész József 
7 évig, Keresztesi Sámuel 3 évig, Liber Ferenc 1806—, Szilágyi 
István 1807—, Makai János 1808—, Bódai József 1808—, Sárosi 
Ferenc 1811—, Virágh Pál 1812—, Karsai Gábor 1814—, De
meter Gábor 1819—, Bot János 1822—, Sápi Péter 1823—, Esze 
János 1833—, Vecsey József 1839—, Czakó Gábor 1873—, 
Héjjas Dániel 1883—1908, Fekete Károly 1908—1925, Gárdonyi 
János 1925-től a mai napig.



11. Kálmánesa, Homokszentgyörgy, 
Istvándi.

Május IS-án Erdőcsokonyáról Politzer Géza nagybérlő né
gyes fogatán Püspök úr Kálmáncsára indult. Az erdőcsokonyaiak 
szép fogataikon kisérték a társaságot.

Kálmáncsán Puri István biró, a lelkészlakon Kovács Berta
lan lelkész üdvözölte Püspök urat. A faluba 12 tagú bandérium 
kíséretében, a Levente-egyesület tagjainak sorfala között szép, 
régi kendőkkel cs varroítasokkal díszített diadalkapun át vonult 
be a menet. A lelkészlakon gyűltek össze a szomszéd lelkészek: 
Zákányi József Homokszentgyörgyről, Schmidt Béla Istvándiról, 
valamint az uradalmi tisztikar.

A tágas templom szépen feldíszítve várta a főpásztort, 
akit 10 magyarruhás lány' üdvözölt a bejáratnál.

Az istentiszteleten a gyülekezeti énekkar Pap Ferenc kán
tortanító vezetése mellett az új énekeskönyvből énekelt, Zákányi 
József homokszentgyörgyi lelkész imádkozott, Lieber István ho- 
mokszentgyörgyi tanító a »Tied az ügy« kezdetű éneket énekelte, 
majd Püspök úr tartott buzdító beszédet az ősök dicső példáira 
hivatkozva, idézve Kálmánesa felséges múltját, az ott munkál
kodó reformátorok életét.

Püspök úr egyházi beszéde.

»Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és az Ür Jézus Krisztustól.« Lehetne-e áldá
sosabb szavakkal kezdeni beszédemet, mint amilyen 
szavakkal az apostol köszöntötte az általa alapított 
gyülekezetét. Hiszen az isteni kegyelemnek reátok ké
résével a legjobbat, a legnagyobbat kérem reátok, 
Annak áldását, akitől jő alá minden ajándék és tökéle-

i
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tes adomány, Annak áldását, kegyelmét, aki minden 
létnek szabados Ura, az emberi üdvösségnek is egye
düli szerzője. És amikor békességet kívánok nektek, 
kivánhatnék-e nektek jobbat a szívnek benső békessé
génél, amely megadja az embernek azt a nyugalmat, 
hogy az életnek csapásai, viszontagságai, bajai és törc- 
delmei közepette egy pillanatra se veszítse el bizodal
mát az isteni kegyelemben, tűrje ezeket a szenvedése
ket keresztyén megnyugvással és ne érezze e szenvedé
sek súlyát és fájdalmát, hanem bizakodó lélekkel gon
doljon arra, hogy azok is Istennek megpróbáltatásai, 
amelyeket a mi lelki megjobbulásunkra reánk bocsá
tott. S mikor az apostolnak c szavaival köszöntelek 
benneteket, mélységes érzés járja át a lclkemet, mert 
megszentelt helyen járok, amelyet reformátorainknak 
emléke tesz egyházunkra nézve szentté. Óh minő áldott 
emléket hagytak maguk után az ősök: Istvándiban 
hányszor kellett a gyülekezetnek újra templomépítés
hez fogni és Homokszentgyörgyön, ahol a gyülekezet 
140 esztendeje alakult meg, mi mindent tettek az ősök, 
hogy áldozatkészségükkel megbizonyítsák hitüket. Ön
kéntelenül is mély megilletődés szállja meg lclkemet, 
hogy itt az ősök hithűsége által megszentelt helyeken 
járok, különösen ha visszagondolok ennek az anya- 
szentegyháznak, ennek a szent gyülekezetnek múltjára 
s arra gondolok, hogy ez a föld szülte az egyik nagy 
reformátort, Kálmáncsai Sánta Mártont, aki nevét is ' 
e községtől nyerte, hogy ezen a földön működött a 
másik nagy reformátor, Sztáray Mihály, aki a Dráva- 
vidéken 120 gyülekezetei alapított és akinek énekét ma 
is énekli az egész magyar református egyház. Ennek a 
gyülekezetnek a kezdete visszanyulik a reformáció leg
első éveibe, mert hisz 1530-ban, alig néhány esztendő
vel azután, hogy az evangélium a mi édes anyanyel-
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vünkön hirdettetett, itt már volt szent gyülekezet. Ez a 
gyülekezet 1558-ban megnyerte lelkészéül a baranyai 
superintendenst, Szegedi Kis Istvánt, aki ezt püspök
ségének székhelyévé tette, itt felsőbb iskolát állított, 
ahol a gyülekezetek számára lelkipásztorok nyerték 
kiképeztetésüket. Óh mily fényes múltja van e gyüle
kezetnek, mily szoros kapcsok kötik ezt a gyülekezetei 
a reformációban újra megelevenedő isteni ige hirdeté
séhez.

Igaz, hogy Szegedi Kis István nem soká működött 
itt, mert alig három évi itt működése után a templom
ból kijövet, amikor éppen híveivel együtt emelte fel 
szivét az egek Urához, a szigetvári basa elhurcoltatta 
Tolnára, majd Szolnokra került, de hogy mennyire 
össze volt egyénisége forrva ennek a gyülekezetnek 
életével, mutatja az, hogy amikor váltságdíjul 1500 
forintot követeltek, a gyülekezet a maga részéről min
dent elkövetett, hogy ezt a váltságdíjat összehozza s 
amidőn a gyülekezet nagy szerencséjére egy ráckevei 
gazdag kereskedő szintén közreműködött a nagy hit
hős kiszabadításán, a gyülekezet a maga áldozatos sze- 
retctét megmutatta azzal, hogy a váltságösszeg előte
remtéséhez a maga erejével is szintén hozzájárult s ez
zel sikerült a nagy reformátort, lelkész-püspökét a tö
rök rabságból kiszabadítani. Ha arra gondolok, K. H.!, 
hogy a reformáció diadalmas terjedésének éveit az el
nyomatás századai követték s hogy amint a türelmi 
rendelet 1781-ben kiadatott, ez a gyülekezet, amely kö
rülbelül 200 esztendőn keresztül elnyomatás járma 
alatt nyögött, amely csak titokban őrizte meg az evan
géliumi világosságot, felhasználta az alkalmat arra, 
hogy vallásának szabad gyakorlatát kérelmezze és is
mételt kéréseinek eredrnényeképen 1785-ben újra meg
tudta fundálni a maga templomát, lelkészlakát és isko-

12*
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Iáját: önkéntelenül is mély megilletődéssel kell meg- 
állanom a szent templom falai között.

De, K. Oy.l, nem szabad nekünk a múlton elme
rengenünk, hanem kérdeznünk kell, hogy vájjon ennek 
a gyülekezetnek a jelen élete méltó-e ahhoz a múlthoz, 
amelyről az imént emlékeztem, hogy ennek a gyüleke
zetnek a tagjaiban meg van-e épúgy a hithűség, az 
evangéliumnak a szeretete, amint meg volt őseikben, 
vagy pedig apáiknak elkorcsosult utódai-e, akik azt, 
amit apáik igaz hitbuzgósággal, lelkesedéssel, az evan
gélium szeretetéből alkottak, megtartják, de nem becsü
lik meg többé úgy, mint ahogyan azt apáik meg
becsülték.

K. Gy.l A gyülekezet lelki életének egyik legszó- . 
lóbb bizonysága, hogy szomjazza-e a gyülekezet az 
Isten igéjének hirdetését, gyakorolja-e az istentiszte
letet, látogatja-e hűségesen az Úrnak szent házát, hogy 
itt lelki épülést vegyen és ha ezt a kérdést vetem fel s 
erre az egyház presbitériumához hivatalosan is intézett 
kérdésemre az a válasz érkezik, hogy az istentisztele
tek gyakorlása gyenge, óh, K. Gy.l, akkor mélységes 
fájdalom fogja el az én szivemet, mert azt látom, hogy 
ennek a fényes múltú gyülekezetnek a tagjai a mi nap
jainkban, az országnak, az egyháznak ezekben a nehéz 
napjaiban nem érzik azt a kötelezettséget, amelyet érez
tek őseik, akik nemcsak a reformáció századában, de 
később is igaz buzgóságtól áthatva megtettek mindent 
az egyház érdekében, akiknek az ő életük is nem volt 
drága, csakhogy az Ür Jézus igaz szolgálatában for
golódhassanak. Óh, K. Gy.l, az a nagy erkölcsi, val
lási intézmény, amelyet mi anyaszentegyháznak neve
zünk, ez Krisztus által arra van rendeltetve és Krisztus 
parancsából azért áll fenn és azért marad fenn időtlen 
időkig, hogy hirdesse az Istennek azt a kegyelmi tényét,
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amely a názáreti Jézus Krisztusnak földre szállásában, 
földi munkásságában, elszenvedett .kereszthalálában 
nyilvánult meg. K. Gy.!, nézzen csak ki-ki a maga lei
kébe, oly tisztának, oly szentnek érzi-e magát, hogy az 
Istenhez minden habozás, minden rettegés nélkül for
dulhat? Nem érzi-e szükségét annak, hogy legyen Va
laki, aki bűnének szennyét eltakarja, aki bűnének sarát 
a maga tiszta palástjával befedezze? Nem érzi-e szük
ségét annak, hogy legyen valaki, aki Isten előtt bün
tető igazságának elhárításáért és az Isten örök kegyel
mének megnyeréséért, mint közbenjáró szerepeljen és 
aki nem más, mint a názáreti Jézus? Amint az irás is 
mondja, nem adatott emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nekünk megtartatnunk, hanem 
csak az Ür Jézus Krisztus neve (Ap. Csel. IV: 12). 
Nem érzitek-e annak szükségét, hogy az Istennel meg
békéljetek a Jézus Krisztus által? Nem érzitek-e, hogy 
ehhez a megbékéléshez azt az utat kell választanotok, 
amelyet az Gr Jézus Krisztus kijelölt: az ő szent igéjé
nek hallgatását és az általa rendelt sákramentumokkal 
való élést? Ügy eltompult volna bennetek a lelki élet, 
hogy nem érzitek az igehirdetés hallgatásának szüksé
gét? Hiszen az apostol azt mondja: »a hit hallásból 
vagyon, a hallás pedig Isten igéje által« (Róma X:17), 
hogyan higyjenek, ha nem hallanak és hogyan hallja
nak, ha nem prédikáltatik az Istennek igéje? (Róma 
X:14.) Ügy gondoljátok, hogy ez a gyülekezet a maga 
dicső múltjával nem szorul többé arra, hogy ma is gya
koroljátok az istentiszteletet azzal a buzgósággal és 
alázatossággal, amellyel az. ősök az istentiszteletet gya
korolták? Ügy gondoljátok, hogy az istentisztelet he
lyett inkább szórakoztok máshol, ahol lelhetek nem a 
magasba emelkedik fel, hanem inkább a föld sarába 
esik alá? Nem érzitek-e, hogy az ember nem arra van
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hivatva, hogy a föld sarában járjon, hanem hogy az egek 
Urához emelkedjék.

A hit hallásból vagyon, nem érzitek-e annak a hit
nek szükségességét, amely bennünket üdvösségünkre 
vezet el, amelyre minket Isten a Szent Lélek által éb- 
resztget? Nem érzitek-e, hogy ezt a hitet nektek az 
evangélium hirdetésének meghallgatásában kell elsa- 

• játítanotok és megerősítenetek? K. Gy.l Én hálás szív
vel fogadom a szeretetnek, a rokonszenvnek azt a sok 
megnyilatkozását, amellyel ide érkezésem alkalmával 
engem, ennek a dunántúli egyházkerületnek püspökét, 
fogadtatok; hálás szívvel köszönöm mindazt a sok fára
dozást, amelyet ez ünnepélyes fogadtatás előkészíté
sére fordítottatok. Ebből úgy érzem és ez jóleső érzés, 
részemre, hogy nem szakadt el a kötelék a ti szivetek 
és az anyaszentegyház között, hogy bennem nem a ma
gam csekély, igénytelen személyét, hanem azt az anya- 
szentegyházat tiszteltétek meg, amelynek ti is tagjai 
vagytok és amelynek Isten végtelen kegyelméből, a gyü
lekezetek bizalmából ez idiő szerint a püspöki székét 
betöltőm. Ez az érzés vigasztal és megnyugtat a tekin
tetben, hogy az én intő szavaim, amelyekkel titeket az 
istentisztelet gyakorlására hívlak fel, nem hangzanak 
el nyomtalanul, hogy feltámad lelketekben annak a 
szüksége, hogy tudakozzátok az írásokat, mert amint 
maga az Idvezítő mondja, »azokban van a ti örök éle
tetek (János V:39). Amint a presbiteri jelentés szo
morúan jelzi, szomorúan értesülök róla, hogy az írá
soknak tudakozódása odahaza sem folyik többé abban 
a mértékben, amilyen mértékben szüléitek azt a maguk 
idejében tették, mert régebben a református egyházban 
a biblia, a szent könyv volt az, amelyet nemcsak vasár
napokon, de hétköznap is olvasgattak, hogy a hit igaz
ságaira ebből merítsenek maguknak bizonyságot, ezzel
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erősítsék magukat és a bánatban, a csapásban ezzel 
vigasztalják leikeiket. Ebből, a presbitérium által ki
állított jelentésből mélységes fájdalommal látom, hogy 
odahaza sem forgatjátok a szent könyvet úgy, amint 
azt kellene. Mi válságos időkön mentünk keresztül. 
Keresztül mentünk egy világháborún, az azt követő és 
mindnyájunk emlékezetében élő események megbont
hatták a lelkek egyensúlyát, de ma, amikor az ország 
közállapotai kezdenek újra a maguk rendes medrébe 
visszatérni, minden egyes embernek igyekeznie kell 
azon, hogy az ő lelki állapota is térjen vissza abba a 
mederbe, amelyből nem csapnak ki a szenvedélyek, a 
fékezhetetlen vágyak, hanem amely el van készítve az 
Isten törvénye által, hogy emberi életünk ebben folydo- 
gáljon, mint tiszta vizű patak, minden szenytől men
tesen.

K. Gy.! Kérhetnénk-e az Istentől e gyülekezet tag
jaira nagyobb kegyelmet és nagyobb áldást, mintha 
azt kérem, hogy Ő, a minden jónak adója, az ő Szent 
Leikével világosítsa meg a sziveket, hogy azok újra 
érezzék a hit szükséges voltát, hogy újra feltámadjon 
bennük a hit után való vágyódás, a Krisztussal való 
benső egyesülésnek a vágya, újra érezzék, hogy a világi 
örömök elmúlnak, de azok az örömök, amelyeket Krisz
tus által Isten az emberi léleknek adott, soha el nem 
múlnak, hogy minden testi vágy, kívánság csak idcig- 
óráig elégítheti ki a testet, de a hit a lelket az egész 
életen át kielégítheti és hogy a hit ad a léleknek biztos 
zálogot arra, hogy a jövendő világban az Istent szinről- 
szinre láthatja.

Vajha az isteni kegyelem megengedné érnem azt, 
hogy ezek az intő szavak, melyeket én atyai szivem 
egész melegével és főpásztori lelkem egész szomorúsá
gával bocsátók most hozzátok, ne hullnának terméket-
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len földre, vajha gyökeret vernének szivetekben. Ha ez 
megtörténik, akkor, K., meg vagyok győződve arról, 
hogy az igének kisarjadása meghozza a maga gyümöl
csét ennek az egyháznak az életében, abban a boldog
ságban, amelyet más, mint a vallásos megnyugvás, az 
Istenhez emelkedett léleknek az áhítata nem adhat meg 
az embernek. K. Gy.! Legyen ez a néhány intő, buzdító 
szó, amelyet ennek az egyháznak dicső múltjára való 
emlékeztetéssel vezettem be, alkalom arra, hogy ti ah
hoz a dicső múlthoz hasonló jelent igyekezzetek előva
rázsolni és ezen a jelenen épüljön fel ennek az egyház
nak az a jövője, amely épúgy dacol évszázadokkal, 
mint ahogy a múlt emlékei évszázadokon keresztül is 
átragyogtatják a maguk dicsőségét.

Templomozás után a lelkészlakon küldöttségek tisztelegtek 
Püspök úr előtt. A kálmáncsai és homokszcntgyörgyi körjegyző
ség nevében Bencze Ferenc jegyző, gr. Széchenyi István nagy- 
birtokos uradalmának tisztikara nevében dr. Barla Szabó Sándor 
orvos, az istvándi presbitérium nevében Schmidt Béla lelkész, 
a homokszentgyörgyi presbitérium nevében Zákányi József lel
kész mondottak beszédet.

A Canonica visitatióra Homokszentgyörgy, Istvándi és Kál- 
máncsa presbitériumai gyűltek össze. A templombajárás a két 
első helyen megfelelő, Kálmáncsán nagyon hiányos, Püspök úr 
inti az elöljárókat, hogy törekedjenek ennek megváltoztatására, 
mert ahol a templom üres, ott a szivek is üresek maradnak. 
Szomorú körülmény ezekben a gyülekezetekben is a lélekszám 
fogyása. Püspök úr megrázó szavakkal ecseteli a rettenetes kö
vetkezményeket. Beható eszmecsere következett, melyen az egyke 

. megszüntetésére vonatkozólag igen gyakorlatias módozatok és 
tervek vetődtek fel.

A lelkészlakon eltöltött és pompás felköszöntőkkel is fű
szerezett ebéd után az elemi iskolát vizsgálta meg Püspök úr és 
kisérete. Itt már részt vett a visitatio munkájában Németh Károly 
egyházmegyei aljegyző is.
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Egyházak története.

Kálmáncsa.

Lelkész: Kovács Bertalan, sz. 1S64. Kálmáncsán szolgál
1S9G óta.

Tanító: Pap Ferenc igazgatótanító, sz. 18S1. Kálmáncsán 
szolgál 1902 óta. •

Gondnok: Kocsis Ferenc. Presbiterek: Zákányi János, 
Kovács Ferenc, Gergő József, Peperő Ferenc, Pap József, Szabó 
Sándor, dr. Barla Sz. Sándor, Szabó József, Kustos János, Peperő 
István, Gere István, Izsák István.

A község neve a középkorban Kálmán-Csehi, Kálmán Király 
Csehi alakban fordul elő, amiből arra lehet következtetni, hogy 
Kálmán király által letelepített csehekből alakult. Nagyváthv 
János ugyan Cclementia római kolóniából származtatja nevét, de 
az előbbi következtetés valószínűbb, annyival inkább, mert né
hány évtizeddel ezelőtt még általában Somogybán a nép nyel
vén Kálmáncsc alakban emlegették. Különben a község 1193-tól 
fogva gyakran fordul elő a régi községek között tekintélyes hely 
gyanánt, mely 1395-ben már városi kiváltságokat élvezett, a 
török hódoltság idejében pedig a vármegyének legnagyobb és 
legtekintélyesebb városa volt. 1554-ben hat városrészből állt, 
1571-ben 220 házzal birt. Lakói jómódú tekintélyes kereskedők 
voltak, kik e foglalkozásukkal nemcsak az országot járták be, 
hanem sokszor külföldön is megfordultak. Mint sokat járó-kelő 
egyének meglehetősen tájékozottak voltak az akkori szomorú idők 
dolgaiban s ezért a hirhordás révén hol egyik, hol másik részre 
fontos szolgálatokat teljesítettek. E miatt a törökök is jóidéig 
megkímélték. Azonban Szigetvár eleste után a gvözelemittas 
török sereg fékevesztetten dúlta, pusztította a falvakat egymás 
után. Egy akkori levél szerint egészen Szerényig meglátszott az 
égő falvak füstjc-lángja. Valószínűleg ekkor pusztulhatott el 
Kálmáncsa is, mely mint gazdag és sok zsákmányt ígérő hely 
vonhatta magára a rabló törökök figyelmét. A község északi és 
nyugati részén található számtalan esonttörmelék és régi lelet 
nagy küzdelemre enged következtetni. Az czidőben Somogyból, 
Tolnából és Baranyából ez alkalommal rabságra hurcolt S0.000
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szerencsétlen magyar között bizonyosan sok kálmáncsai is volt. 
Templomát a törökök Szigetvárra hordatták.

A XV. század vegén már két templommal biró község 
tudvalevőleg a magyar reformáció történetében kiváló szerepet 
játszott. Valószínű ugyan, hogy cselt eredetű lakói közt a meg
lehetősen elterjedt lmsszita tanok miatt már korán tisztultabb 
vallási nézetek kezdtek hódítani, de igazi reformációját úgy lát
szik Eszéki Imrének, Tolna reformátorának köszönheti, aki 
1545-ben a wittenbergi egyetemről hazakerülve, még ebben az 
évben — miként levelében saját maga elbeszéli: — »Kálmán- 
cschibe jöttem s ott az Isten igéjét másfél hónapig prédikáltam 
és az Úristen segítségemre volt, mert sokan elhagyták a hamis 
és istentelen tudományt és a Krisztust követték, különösen a 
Páduában tanult Endericus Máté, ki ott iskolatauító vala és né
hány pap.« »Nagy tömeg nép megtért és az evangélium az egész 
alsó Magyarországon mind a két Mvsiáig (a mai Bulgária és 
Szerbia) hangzott és elterjedt.« Eszéki munkájának közvetlen 
további folytatásáról nem tudunk, de ez utóbbi idézet mutatja, 
mily diadalmasan hódított az már Eszéki idejében. Az 1554-ben 
baranyai püspökké választott Szegedi Kis István látogatásai so
rán benső viszonyba lépvén Horváth Márk szigetvári kapitány
nyal, ennek és Perneszi Farkas babócsai kapitánynak kérésére 
előbbi állomáshelyéről Kálmáncsára költözött s így egyházme
gyénk e legnagyobb történelmi múlttal biró gyülekezete a leg- 
tudósabb magyar reformátor székhelyévé, püspöki egyházzá lett 
egyidőre, hol részletes zsinatok, papszentelések tartattak s azokon 
Horváth Márk katonái csapatosan vettek részt, sőt nemesek, 
bárók és grófok jelenlétében Szigetváron is mentek végbe ha
sonló ünnepélyek. A virágzó kálmáncsai püspöki egyházban hír
neves főiskola alakult, melynek ckkortájban Belléni (vagy 
Béllyei) Tamás, Szegedi vője volt a tanítója, ki megelőzőleg 
Wittenbergben tanult s hazatérése után előbb dccsi tanító, majd 
pesti prédikátor lett. A derék Horváth Márk 1559-ben bekövet
kezett halála után két év múlva szomorú idők virradtak a nagy 
reformátorra és vele együtt Kálmáncsára. Egyik hivő, Furia 
Albert, befolyásos kálmáncsai kereskedő felesége Szegedi újévi 
beszédét magára nézve sérelmesnek tartván, ncmtclenül bosszút 
állt rajta. Szegedit Imre nevű tanítójával s több kálmáncsai la
kossal a kaposvári vajda elfogatta. A kálmáncsai bírák hiába 
próbálták gazdag ajándékokkal a nagy férfiút előbb kaposvári,
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majd pécsi fogságából kiszabadítani, nem sikerült, sót Szegedi 
a legdurvább bántalmazásoknak volt továbbra is kitéve. E szo
morít rabságnak s az ebből való szabadulásnak története az 
egyháztörténelemből ismerős lévén (1. közelebbről Thurynál 
32—34. 1.), annak részletezése itt elmaradhat, mint magát Kál- 
máncsát közelebbről már nem érdeklő tény. Fogságából kiszaba
dulva már csak kevés időt töltött Szegedi Kálmáncsán. 1563-ban 
lnisvét előtt családjával együtt Ráckevébe költözött s itt 1572 
május 1-én meghalt.

Szigetvárnak 1566-ban történt elpusztulásával egyidejűleg, 
miként fentebb láttuk, Kálmáncsa is a romboló török hadsereg 
prédájává lett. A nagy város elpusztult s helyén idővel kis 
falu telepedett le; Kánnási P. tolnai esperes 1647-iki feljegyzése 
szerint »quondam ampla civitas, mmc humilis pagus-< (hajdani vi
rágzó város, most hitvány falu). Egyháza szintén hasonló sorsra 
jutott. Az előbbi püspöki, főiskolát tartó városi egyház szerény 
kis preoranciává zsugorodik össze, hol Bódis István esperes 
1750-ből maradt följegyzése Foglyos Jánost nevezi meg lévita 
gyanánt. Szegedi korától tehát majdnem 200 éven át e két adaton 
kívül semmit nem tudunk a nagymultu gyülekezet történetéről. 
Úgy látszik ez időben az iskolatanítók papi szolgálatot is végez
tek, mert Bajzát József veszprémi r. kath. püspök ezt a kálmán- 
csai tanítóra vonatkozólag — több más helyen működő tanítóval 
együtt — panasz tárgyává teszi 1778-iki vádlevelében azzal, 
hogy ezek a halottakat is eltemetik stólafizetés nélkül a plébános 
tudtán kívül. A helytartó tanács szigorú vizsgálat levezetésére 
utasította a vármegyét. Ennek következtében elrendelték, hogy 
az oratóriumot vagy világi célra fordítsák, vagy pedig templomi 
felszerelésétől megfosztva lezárják s értékesítsék, illetve leront
sák. E sorsra jutott a kálmáncsai oratórium, melyből 17$0-ban 
a vármegye közegei a szószéket, padokat s a többi felszerelést 
kihurcolták, az épületet lezárták és lepecsételték, a tanító pedig 
elmozdítás terhe alatt utasíttatolt mindennemű lelkészi teendőtől 
való tartózkodásra. De azért a szívós lelki! Nagy Mihály lévita 
továbbra is Kálmáncsán maradt, pajtákban, magánházaknál ta
nított s a felnőtteknek postillákat olvasott. Az egyház még a tü
relmi rendelet kibocsátása után is hiába folyamodott 17S2-ben 
prédikátortartásért, kérelmét sok más egyház kérelmével együtt 
visszautasították.

Három év múlva 17S5-ben azonban felszabadult az egyház
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s megnyerte az engedélyt prédikátortartásra. Uj lelkészét, Faze
kas Józsefet ínég azon évben beiktatva ismét anyaegyházzá lett. 
Egyházi épületeiket az 1830-as években emelték. Az utóbbi 
években az egyház anyagilag sokat erősödött: három országos 
vásár jövedelmét a politikai község átengedte s az O. F. B. 
utján a gyülekezet 50 kát. hold földhöz jutott.

Templom. A legrégebbi templomukról annyit tudunk, hogy 
a török Szigetvárra hordatta. Hogy az 1780-ban lezárt oratórium 
is mikor, hol s milyen kivitelben készült, adatok híján ép úgy 
nem tudunk róla, mint arról, hogy később is használták-e még, 
vagy pedig újat építettek helyette. A mostani templom 1830-ban 
épült téglából magas toronnyal. 1912-ben 14.000 koronáért tel
jesen renoválták s ugyanez alkalommal díszes modern orgonát 
állítottak bele 4000 korona kiadással, urasztali térítőkét vettek 
600, és hannoniumot az iskola részére 300 koronáért. A mostani 
esztendőben pedig a toronytetőt fedik újra. A háborúban el- 
requirált harang helyett 1923-ban vettek egy 314 kg-os b hangú, 
jólsikerült harangot 5 millió korona kiadással.

Lelkészlak. A régebbi épületekről szintén nem maradtak 
adatok. A most is fennálló épületet 1830-ban emelték téglából 
cseréptetőre s 1906-ban renoválták 2800 korona kiadás mellett.

Iskola, tanítólukás. A megelőzőleg volt épületekről nincs 
semmi feljegyzés. A mai tanítólakás 1830-ban készült, régeb
ben az iskola is ebben volt, de utóbb szűknek bizonyulván, 
1S81-ben különálló nagy tantermet építettek 2000 frt. költséggel.

Lelkészek. Régebben Kálmáncsai Sánta Márton itteni mű
ködését is említették a történetírók. Újabban azonban az ő 
munkálkodását kizárólag Tiszántúlra és Erdélyre korlátozzák 
és így kálmáncsai működéséről annyival kevésbbé lehet szó, 
mert Eszéki Imre idézett soraiból az vehető ki, hogy ö volt a 
gyülekezet első reformátora. Eszéki Imre 1545, Szegedi Máté 
1550, Szegedi Kis István 1558—1563. Ettől 17S5-ig lelkészek
ről nincs adat. Fazekas József 1785 — 179S. Fodor János 1S98, 
Vas István 1801, Szentesi Sámuel 1804, Körmendy Sámuel 1814, 
Mezei István 1818, Szentgyörgyi István 1824, Kacsóh Lajos 1845, 
Körmendy Sándor 1859, Halka István 1868, Máté Lajos 1896, 
Kovács Bertalan 1896-tól a mai napig.

Tanítók: Endericus Máté 1545, Belléni (vagy Béllyei) 
Tamás 1560 tájban, Imre tanító 1563, Katona Mihály 1620, 
Samu János 1660 körül. Foglyos János 1751-ig, Libcr János ?

«
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Nagy Mihály 1780 tájban. Közben s folytatólag hiányzik a név
sor.
Pap Ferenc igazgató-tanító 1902-től a mai napig.

Koináromy Béla 1800—1901, Pataky üéza 1901 — 1902,

Ilomokszentgyörgy.

Lelkész: Zákányt József, sz. 1891. Homokszentgyörgyön 
szolgál 1927 óta.

Tanító: Lieber István, sz. 1905. Homokszentgyörgyön 
szolgál 1920 óta.

Gondnokok: Berki József, Keserű István. Presbiterek: 
Ábrók József, Bekk István, Bercnyi Ferenc, Boncz István, Boncz 
János, id. Kiss István, Nagy István, Szabó József, id. Tóth János, 
ifj. Tóth János, Varga József.

A község létezéséről legrégibb adat 1425-ből van. 1505-ben 
török birtok, ugyané század második két évtizedében Ungnád 
Kristóf és Nádasdy Ferenc birtoka. Valószínűleg az ő védelmük 
és a közeli Kálmáncsa hatása alatt alakulhatott meg református 
egyháza, melyről különben semmi ténybeli bizonyíték nincs ke
zeink között. 1794-ben életben volt 85—90 éves emberek vallo
mása szerint régen preoránsmesterek voltak náluk s akkori temp
lomuk már a harmadik. Az 1744-iki inquisiíio jegyzőkönyve egy 
1721-ben épült templomról is megemlékezik.

Anyaegyházzá 1789-ben alakult s ennek 100 éves évfor
dulóját 1889-ben nagy ünnepélyességgel tartották meg.

Templom és lelkészlak építéséről adatok nem állanak ren
delkezésre. A templomot renoválták s a tornyot újrafedték 
1904-ben, ugyanekkor szerezték be az orgonát, az új szentedé
nyeket s az urasztali bársonyterítőt is. Háborús célra elvitt na
gyobb harang helyett 1922-ben vettek egy 273 kg.-os harangot. 
A lelkészlakon nagyobb renoválásokat végeztek 1927-ben. Ez 
évben épült a lelkészi gazdasági épület is.

Iskola, tanít ólakás. A mostani iskola lS9S-ban épült 5413 
frt. költséggel. Korszerű, kényelmes épület. Ezzel egyidejűleg 
emelték a tanítói gazdasági épületeket is. Az iskolaépületet 
1909-ben jelentékeny mérvben renoválták.

Lelkészek: Mészáros János 1789, Rétvi Gazda József 
1790, Begedi Péter 1792, Bcgedi Péter 1S35, Barakonyi Kristóf 
1SS4—1926, Zákányi József 1927-től a mai napig.

Tanítók. Az anyaszentegyházzá alakulás előtt 1789-ig mű-
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ködtek: Unyomi ?, Losonczi, Gergely deák, Hollósi Pál, sok 
ideig szolgált, Veres István, Gálos —, Barla Szabó János 30 
évig, Dálnoki József, Kaposi Gábor, Rétyi Gazda József, Török 
Mihály, Szentgyörgyi Kompa Ferenc. Ennek idején nyerték meg 
a lelkésztartási jogot. Ettől kezdve tanítók voltak: Ember Fe
renc 1791, Szabó István 1796, Bányai József 179S, Dohai József 
1799, Pécsi Gábor 1S00, Sziics János 1S03, Dékány István 1808, 
Szakáll Mihály ISI7, Máthé Gergely 1S26, Siittő Ferenc 1S30, 
Benedek Pál 1S31, Dienes János 1S32, Üry Ferenc 1S3-1, Ba- 
bócsai Ferenc 1836, Szalai István 1837, Odor Ádáin 1841, Király 
Károly 1851, Babócsai Ferenc ?, Verbay István ?, Nagy Károly 
1860, Győrffy József 1861, Szilágyi István 1862, Nagy Károly 
1863, Babócsai Ferenc 1S64 (harmad Ízben), Nagy Károly 1S67, 
Biró József 1S93—1926, Liebcr István 1926-tól a mai napig.

«

Istvándi.

Lelkész: Schmidt Béla, sz. 1S90. Istvándiban szolgál
1920 óta.

Kántortanító: Topscher Vilmos, sz. 1S92. Istvándiban szol
gál 1919 óta.

Másodtanító: Csontos Mária, sz. 1880-ban. Istvándiban 
szolgál 1914 óta.

Gondnokok: Sandó József, Vukó János cs. Presbiterek: 
ifj. Vukó János, közép Jakab József, Rémes János, ifj. Hegedűs 
István, közép Jakab Imre, Balázs József, Biró János, Győrfi 
Imre, Gáli Imrő János, Lágy István, f. Kovács István, Gáspár 
Gábor rendes presbiterek, Pető József, Vitári István h. pótpresbi
terek.

Már az 1332—1337. évi pápai tizedjegyzékben előfordul, 
mint egyházas hely. A XVI. század végén tekintélyes nagyságú 
hely. Az 1664. téli hadjárat alkalmával Zrínyi Miklós, a költő 
27.000 főből álló hadseregével itt tábort ütött. A török hódoltság 
alatt a törökök ősrégi kéttornyú templomát egyik tornyával együtt 
a kálmáncsaival egyidejűleg Szigetvárra hordatták. Ennek he
lyére építettek egy gerendázott fatemplomot. A lelkészek név
sorát 1653-tól meg lehet állapítani, bár meglehetős hiányos
sággal, holott nyilvánvaló, hogy ebben az ősrégi, valószínűen 
egész a magyarországi reformáció virágkoráig visszamenő ere
detű egyházban már azelőtt is voltak prédikátorok.
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A lelkésznek régen sok földje volt, de az uradalmi alkal
mazottak kapzsisága és a hívek restsége miatt sokat elfoglaltak, 
A tanító földjét a lelkészi földekből mérték ki, azután pedig a 
községi elöljárók elvették s helyette a feljegyzés szerint »egy- 
kél darab homokos földdel tolják ki szemét a szegény mesternek«.

Egyidőben Szidok község r. kath. papja Grossinger Ignác 
esperes több házasságot felbontott és így ő gyakorolta a fel
ügyeletet az islvándi református egyházra.

Nagy kár, hogy erről a nagymultu és tekintélyes gyüle
kezetünkről olyan kevés adat maradt fenn, hogy történetét csak 
a legnagyobb hézagossággal lehet összeállítani.

Templom. Régi kéttornyú templomát, melyet utóbb a re
formátusok használtak, egyik tornya kivételével a törökök a 
kálmáncsai templommal együtt a szigetvári vár falainak meg
erősítésére elhordták. A keletre néző torony is csak azért maradt 
meg, mert Ábrók György 100 talléron megváltotta a töröktől. 
Minthogy a mostani torony legfelsőbb emeletéig határozottan 
a román építészet motívumait árulja cl — törésekkel van el
látva, melyeket azonban utóbb befalaztak, de belül most is lát
hatók —, ez a régi, a reformátusok által is használt kéttornyú 
templom építése idejét a XII., vagy a XIII. századra tehetjük. 
Ez elhordott templom helyére, amint említettük, gerendázott 
fatemplomot építettek, melyről azt írja a gyülekezet lelkésze, 
hogy »nagy iggyel-bajjal mehetett arra, hogy az emberek sással 
befcdjék«. E templom padlásdeszkáján 1640 felírás volt olvas
ható, de ez aligha az építés, hanem a javítás évszáma. A jelen
legi templom építésé idejét Somogyinegye monográfiája 1640-re 
teszi. Hogy ez az állítás nem az előbbi adat félreértése miatt 
történt-e, bajos megállapítani. Annyi tény, hogy a jelenlegi 
templom szintén nagyon régi, építészetének kivitele legalább is 
a XVIII. század elejére enged következtetni, de visszanyúlhat 
esetleg a XV11. század közepéig is. A középkorból megmaradt 
tornyrészt is, melynek felső része a századok viharai alatt pusz
tulásnak indult, ekkor építették fel mostani magasságáig. Nagy 
kár, hogy e felépítésnél nem voltak figyelemmel a régi torony 
építészetére, sőt azt úgy eltakarták, hogy külső látszatra régi
sége csak a támasztó pillérekről ismerhető fel. A kart, szószéket 
és székeket 1771-ben csinálták. Az orgona l$72-bcn készült. 
Ugyanebben az időtájban öntették 560 kg.-os pompás nagv- 
harangjukat, melyet a requirálás is megkímélt, az elvitt második
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harang helyett 1923-ban készíttettek egy 324 kg.-os kis ha
rangot. A templomot 1900-ban renoválták, ekkor fedték újra a 
tornyot is.

Lelkészlak. A régebbi lelkészlakás 1771-ben készült, sem 
előbbi, sem utóbbi lakásról nincs adat, sőt nincs a mostani 
nagyszabású épületről sem, pedig az nem régi alkotás. Impo
záns, igen nagy méretű épület, az egyházmegye egyik legnagyobb 
paróchiája. 1927-ben renoválták. A gazdasági épület 1926-ban 
épült.

Tanít ólakás, iskola.' Az első adat 1775-ben épült tanító- 
lakásról szól. Sem megelőzőleg, sem ezt követőleg egyéb épü
letről nincs tudomásunk. A jelenlegi díszes tanítólakás, két 
tanító részére, 1912-ben épült. Az iskolatermek uradalmi gazda
sági épületekből alakíttattak át.

Lelkészek'. Mindössze 1653-tól kezdve vannak adatok. Deák 
János maradékai istvándi lakosok lettek, Fehérvári 13 évig, 
Komáromi Mihály S, Körösi János 15, Körmendi István 11, 
Alvinczi Márton 16, Debreczeni Sámuel 8, Ónodi István 7, 
Szatmári István 2, Ónodi István ismét 2, Ciréczi Dávid, ki 1778- 
ban megvakult s maradékai Istvándiban letelepedtek. Bihari 
István, Biró János, Mészáros János, ki 1771-ben csináltatta a há
zat, a templomba a kart, szószéket és székeket, Kovács Ferenc, 
Buday István, Nyárády János, Fiiredy János, Nagy József, Sipos 
Dániel, Veres István, Szabó János, Verbay István, Király Pál, 
Vincze Sámuel, Begedy István 52 évig, Schmidt Béla 1920-tól 
a mai napig.

Tanítók. Régebben a lelkészek fogadtak fel tanítókat, de 
sokszor anélkül volt a gyülekezet s minthogy a tanító számára 
1775-ben építettek házat, ezt tekinthetjük a tanítói hivatal állan
dósítása kezdő évszámának. A régebbi tanítókról nincs feljegyzés. 
Dömötör János 1884—1904, Takács Ferenc 1904 —1909, Csire 
Nagy István 1909—1917, Kiss Imre 1918, Topscher Vilmos 
1919—1927. A másodtanítóság felállításának idejéről nincs em
lítés. Csontos Mária 1904-től a mai napig.



12. Darány, Kastélyosdombó, Dráva- 
gárdony, Zádor, Szörény.

Május 19-én gróf Széchenyi István nagybirtokos négyes 
fogalán gyönyörű tavaszi reggelen, harangok és pacsirták dalá
tól kisérve indult el Püspök úr, akit Istvándi határában a jegyző 
várt. Harangzúgás közben ért be a lelkészlakhoz, ahol Schmidt 
Béla lelkész üdvözölte, Schmidt Ilona pedig csokrot adott át.

A templom előtt Ízléses egyenruhába öltözött leventék és 
magyarruhás leányok fogadták, az énekkar alkalmi darabot adott 
elő, Püspök úr imája után újból az énekkar énekelt.

Darány határában Zsiga József biró, a diadalkapunál Ve- 
cscy Ferenc főjegyző, a templomnál Vargha Dezső lelkész üdvö
zölte Püspök urat. Ez utóbbi helyen óriási közönség gyűlt 
egybe, a leventék sorfala végén álltak Vargha Dezső és gr. 
Erdődy Rudolf nagybirtokos mellett palástosan Ambrus György 
kastélyosdombói, Takácsi Dániel. zádori, Tóth Sándor zselic- 
kisfaludi lelkészek. Az 1833-ban épült nagy templom egészen 
megtelt, a szép szószéki terítő, a rendbe hozott orgona, a le
venték bevonulása megkapják a szemlélőt. Az énekkart Vecsey 
Ferenc községi főjegyző vezette, Vargha Dezső lelkész imádko
zott, Sipos Gizella tanítónőt szólót énekelt, Püspök úr 1. Kir. 
19:4. alapján prédikált.

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapigc: 1. Kir. 19:4—S.

Kegyelem néktek és békesség az Istentől, a mi 
Atyánktól és az Ür Jézus Krisztustól. Az apostolnak 
ezzel a köszöntésével köszöntlek titeket, darányi szent 
gyülekezet itt eg'ybegyült hívei és azoknak a szent gyü
lekezeteknek, melyek a mai napra ide bcrendeltettek,

13
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itt megjelent lelkészei és presbitériumai. Köszönthet- 
nélek-e áldososabb igékkel és szavakkal, mint az apos
tolnak e szavaival, amelyeket szeretett gyülekezetéhez 
intézett. Az apostolnak e szavaihoz, engedjétek meg, 
hogy hozzáfűzzem a magam hálás köszönetének szavát, 
hogy idejövetelemet ilyen ünneppé tettétek, hogy fo
gadtatástokkal megbizonyítottátok az én csekély sze
mélyem iránt való vonzalmatokat és az iránt az állás 
iránt való tiszteleteteket, amely állást az Isten kegyel
méből és a dunántúli református egyházkerület gyüle
kezeteinek bizalmából elfoglalni szerencsém van. Kö
szönöm nektek a szeretet mindazon megnyilatkozásait, 
amelyekkel elhalmoztatok úgy, hogy rám nézve is ün
neppé avattátok e napot és a szeretet e megnyilatko
zásai lelkemben azt a megnyugtató érzést támasztják, 
hogy hitetek és egyházatok iránt való meleg ragaszko
dásból folyt mindaz, aminek itt ma oly megindult lé
lekkel voltam tanúja.

K. Gy.! Ha ezzel az ünnepélyes fogadtatással 
összehasonlítom azt az ótestamentomi történetet, mely
nek egy részletét most előttetek felolvastam, önkén
telenül is mélységes alázat fog el, mert hiszen az Úrnak 
az a nagy prófétája nem ily fogadtatásban részesült, 
hanem menekült, gyalog futott a pusztába. Illés leült 
egy fenyőfa alá, fáradtan felsóhajtva: elég Uram már, 
vedd el az, én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én 
atyáimnál. Az angyal ihletésére felserkenvén álmából, 
hamuban sült pogácsát és pohár vizet talált feje fölött 
s mikor újra elaluvék, újra felébredve, ismét csak egy 
kis pogácsa és egy ital viz volt a tápláléka s ennek az 
ételnek erejével ment el 40 nap és 40 éjjelen át az 
Isten szent hegyéig, Hórebig.

Mélységes megalázódással gondolok arra, hogy az 
isteni kegyelem által nektek adott földi javakból olyan
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bőséggel elhalmoztatok engem, hogy nem engedtétek, 
hogy magányosan sóhajtsak fel: elég Uram immár, 
mert nem vagyok különb az én atyáimnál; hogy velem 
vagytok és a ti felém irányult rokonszenvetek és szere- 
tctctek megédesíti az én életemet és sarkal tovább ha
ladni azon az úton, amelyet az isteni kegyelem szá
momra előirt.

Óh, ne gondoljátok, mintha kívánnám a szeretet
nek e külső megnyilatkozásait, ne gondoljátok, mintha 
vágynám azután, hogy ilyen ünnepélyesen fogadjatok, 
de önkéntelenül is arra gondolok, hogy az Gr Jézus 
sem hárította el magától a szeretet azon megnyilatko
zásait, amelyekkel őt elhalmozíák. Az Gr Jézus maga 
is örült az örvendezőkkel és óh, miért ne örülhetnék én 
az ő példája nyomán azon, hogy az én idejövetelem a 
ti szivetekben örömet keltett, hogy ti a ti szeretetek 
külső jeleivel édesítitek meg fáradságos utamat és te
szitek azt olyan könnyen elviselhetővé.

Köszönet nektek itt megjelent hívek, a gyüleke
zetek képviselői, köszönet nektek azért, hogy ez a ti 
megjelenéstck és szeretetetek bennem azt az édes érzést 
kelti, hogy itt az én testvéreim, híveim között járok, 
akik a maguk részéről is óhajtják az én utam egyenge- 
tését, levenni rólam a fáradság terhét és óhajtják azt, 
hogy én az ő szeretetük melegénél pihenjek meg, de, 
K. Gy.! azért olvastam fel ezt az ótestamentomi törté
netet, hogy az szolgáljon nekünk okulásunkra és ta
nulságunkra.

Illésnek ezt a menekülését nagy, hősies küzdelem 
előzte meg. Izrael elpártolt az Ürtól, megszegte azt a 

* szövetséget, amelyet az Ürral kötött. A Baal papok a 
Karmel hegyén állították fel oltáraikat és ott áldoztak 
a pogány istenségeknek. Illés a küzdelmet, amelyet két 
esztendő óta folytatott, a Baál papjain vett fényes

13*
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győzelmével fejezte be és úgy látszott, helyre állíthatja 
Izraelben az Isten igaz tiszteletét. És ekkor értesül 
arról, hogy annak a bálványozásnak legfőbb pártfogója, 
a királynak a felesége, halált esküdött fejére azért, 
mert Baál oltárait a vízbe szóratta. Ügy érzi most, hogy 
minden összedőlt a feje felett, hogy Isten, akinek nagy 
nevéért és igaz tiszteletéért küzdött, akiért való küzdel
mében ezt a nagy győzelmet aratta, mintha elhagyni 
látszott volna őt; úgy érzi, mintha egyedül volna s 
amikor menekül a bosszúálló királynő elől, a pusztá
ban egy fenyőfa alatt áll meg és a legteljesebb csiig- 
gedésben azzal a kéréssel fordul az Úrhoz: Elég! Most, 
óh Uram, vedd el az én lclkemet, mert nem vagyok 
jobb az én atyáimnál. Hadd térjek meg én is Tehoz- 
zád. A nagy fáradságtól kimerülve elalszik s akkor 
angyal kelti fel és figyelmezteti arra, hogy erősítse 
meg magát egy kevés étel és ital magáhozvételével s 
amikor az felüdíti és újra elszunnyad, újra angyal fi
gyelmezteti arra, hogy vegyen magához táplálékot, 
mert hosszú útra kell mennie: az Isten hegyéig, Hóre- 
big, hogy ott fogadhassa az Istennek a parancsát.

Nem azt példázza-e, Keresztyén Hallgatóim, ez a 
történet, hogy a földi javakban való csekély részesedés 
mellett menjünk el mi is, mint legfőbb célunkig, az 
Isten hegyéig, hogy ott fogadjuk az Isten parancsát? 
íme, a lehető legszerényebb táplálékkal, hamuban sült 
pogácsával, a legegyszerűbb itallal, vízzel erősíti meg 
Illés magát, hogy elkészüljön arra az Útra, amelyen 
neki mennie kell, hogy eljusson addig a helyig, ahol 
veszi majd az Isten parancsát.

K. Gy.l Hányszor megfelejtkezünk arról, hogy a 
földi javak azért bocsáttattak az Istentől rendelkezé
sünkre, hogy azok segélyével elinduljunk azon az úton, 
amelynek végén ott van az isteni parancs, amit nekünk
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tennünk kell. Azt szokták mondani és nagy igazán, 
hogy a vagyon jó szolga, de rettenetes zsarnok. Aki a 
vagyont okosan használja azért, hogy azokat a maga
sabb célokat, amelyek az embernek végső rendeltetését 
képezik, minél jobban szolgálhassa, az a vagyont a 
maga szolgálatába állítja, de aki a vagyongyűjtést célul 
tűzi ki, az rettenetes zsarnokot ültet a maga nyakába, 
aki belevágja oldalába a hegyes sarkantyúját és úgy 
lovagol rajta és úgy űzi folyton újabb vagyonszerzésre, 
hogy minden vallást és erkölcsöt dobjon félre csak 
azért, hogy minél több földi jót mondhasson a magáé
nak. Ez egy rettenetes zsarnok. Nem enged soha pihe
nést, mert bármekkora vagyont gyűjtsön is valaki, 
újabb vagyon szerzésére sarkalja.

íme, Isten nagy prófétája megelégszik a legkeve
sebbel — amivel mi közülünk, óh, hányán elégednének 
meg?! —, egy kis hamuban sült pogácsával, egy ital 
vízzel. Hálával és köszönettel fogadja Istennek ezt a 
csekély ajándékát, ami testi életének fenntartására 
szükséges, mert ez teszi neki lehetségessé, hogy az 
előtte levő nagy utat megjárhassa és Isten szent he
gyére eljuthasson.

K. Gy.! Nem kell-e nekünk is az Istennek azt az 
ajándékát, amellyel testünk táplálásáról gondoskodik, 
a legnagyobb hálával, alázattal, köszönettel fogad
nunk? A vagyonszerzés tisztességes, de korlátja az, 
hogy arra szolgáljon, hogy a gyűjtött vagyonból ne 
csak a testi, de a lelki szükségleteket is kielégítsük, 
hogy adakozzunk bőségesen azoknak, akik földi javak
ban nem részesültek, támogassuk az Ínségeseket, töröl
jük le azok könnyeit, akik fájdalomtól gyötretve köny- 
nyeket hullatnak, hozzuk meg áldozatunkat iskoláink 
fenntartására, egyházunk támogatására, egyházi intéz
ményeink gyarapítására, lelkünk kiművelésére. Ha erre
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szolgál, akkor ez a vagyon jogosult, de ha arra szolgál, 
hogy az evangéliumi gazdaggal együtt azt mondja va
laki: egyél, igyál én lelkem, sok esztendőre eltett ja
vaid vannak te neked, akkor annak a vagyonnak nincs 
semmi értéke, sőt rosszabb, mintha nem volna a kezé
ben, mert elvonja az embert igazi céljától, hisz az Üd
vözítő azt mondja az evangéliumi gazdagnak: Balga
tag, még te tőled ez éjjel elkérik a te lelkedet, amiket 
pedig készítettél, kiéi lesznek (Lukács XII: 20).

K. Gy.! Nekünk egy percre sem szabad megfelejt- 
keznünk' arról, hogy ez a földi élet véges és hogy egy 
bizonyos: a mi halálunk. Nekünk földi életünket úgy 
kell berendeznünk, hogy bármely pillanatban jöjjön el 
a nem várt óra, az készületlenül ne találjon.

Ha földi életünkben csak vagyont halmoztunk, mit 
viszünk át ebből magunkkal egy túlvilági életre? Sem
mit! A görög világnak a hitregéje szerint a meghaltak 
lelkét egy nagy vizen .egy alvilági hajós viszi keresztül 
és ennek az alvilági hajósnak jutalma egy kis pénzda
rab, ezért minden halottnak ajkára rátették ezt a kis 
pénzt, hogy legyen amivel az alvilági hajóst jutalmaz
hassa. Ez minden, amit a földi javakból a görög ma
gával vitt. íme, a pogányok is látták, hogy milyen ke
vés értékű a legnagyobb földi jó is, amikor arra gondo
lunk, hogy ez a rövid földi életünk itt bevégződik. Mi 
mit viszünk át a túlvilági életre?

Azt mondják, hogy temetések alkalmával először 
elhagyják a koporsót azok, akik a megboldogulttal 
csak távoli összeköttetésben voltak, majd kiválnak a kí
séretből a jóbarátok, elkísérik talán egészen a sírig, a 
sirbabocsátásnál ott vannak a rokonok, de a sírtól 
visszatér minden földi ember, egyedül a meghaltnak a 
jócselekedetei azok, amelyek átkisérik a sirontúli életbe 
és ott az Isten előtt szót szólnak érette.
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Aki a vagyont csak halmozta, annak nincs belőle 
semmi haszna. A vagyon lehet támasz, de csak annál 
az embernél, aki ezt a vagyont, mint szolgáját tekinti.

íme, oly egyszerű anyagi eszközökkel, hamuban 
sült pogácsával, pohár vízzel megy cl Illés próféta a 
Hórcb hegyéig. Nekünk is az. a célunk, rendeltetésünk, 
hogy eljussunk a Hóreb hegyéig és ott vegyük az Isten 
parancsát s nem szabad engednünk, hogy ebben az út
ban a vagyon kerékkötő legyen, hanem arra kell töre
kednünk, hogy ezen az úton való haladásunkban a va
gyon eszköz legyen a kezünkben. Mert, K. Gy.! a Hó
reb hegyéhez való jutás, az isteni parancsnak a meg
hallgatása, ez az embernek a végső célja és rendelte
tése. Hiszen az Ür Isten formálta az embert a földnek 
porából és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, 
a lelket (I. Mózes 11:71); ezzel az Isten az embert el
kötelezte arra, hogy itt a földi életben vágyódjék azu
tán, hogy azzal a tökéletes lélekkel, az isteni szentség
gel egyesülhessen. Az Isten ezzel elkötelezte arra az 
embert, hogy meglegyen a szivében a vágyódás a feléje 
való haladásra.

Öh nem látjuk-e K. Gy.!, hogy minden népnél meg 
van a vallásos szükségletek kielégítése iránt való tö
rekvés és hogy ha egyes népek műveletlenségükben 
ezt a vallásos szükségletet oly módon elégítik ki, amely 
mód a mi tisztultabb felfogásunknak nem felel meg, 
azért a vallásos szükséglet azoknak a népeknek a lel
kében épenúgy él, mint kell, hogy éljen a mi lelkűnk
ben, akik a Jézus evangéliumában ennek a vallásos 
szükségletnek a kielégítésére megkaptuk a legtökélete
sebb utasítást.

Igen, K. Gy.! Az ember vágyódik az Istennel való 
egyesülés után. Az ember érzi, hogy a rövid élet, ame
lyet mi földi életnek nevezünk, az arasznyi lét a maga
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60—70 esztendejével az évezredek és évmilliókhoz ké
pest semmiség, az örökkévalóságban eltűnik mint csepp 
víz a tengerek mérhetetlen Óceánjában. Az ember érzi, 
hogy igazi rendeltetése nem ezen a földön, hanem a 
földön túli életben van és hogy erre a földön túli 
életre el van kötelezve azzal, hogy az Isten maga volt 
az, aki szájába az életnek lehelletét lehelte.

A Krisztus kijelentett vallása, az nekünk K. Gy.! 
a Hóreb hegye, mert hiszen abban vesszük legtökélete
sebben az Isten parancsolatait, tehát nekünk ehhez a 
Hórebhegyhez kell vándorolnunk, a Krisztus evangé
liumához, hogy ott megtudhassuk, mit akar mivelünk 
a mi mennyei Atyánk és magunkat az Ö akaratához 
irányíthassuk szakadatlan. A Krisztus által kijelentett 
isteni akaratot, hogy megismerhessük, nekünk nem kell, 
mint Illésnek 40 nap és 40 éjjel fáradnunk, mert hi
szen az Ige, a Krisztus evangéliumának szent és örök 
Igéje hirdettetik nekünkalkalmas és alkalmatlan időben.

Ezt az Igét, a Krisztus evangéliumának örökké élő, 
szent Igéjét bármely pillanatban kezünkbe vehetjük 
a szent Bibliában. Csak az szükséges, hogy mi a ma
gunk háza körében, az anyaszentegyházban igyekez
zünk ehhez az isteni Igéhez elmenni, ne vessük azt 
meg, hanem keressük azt és ha Illés azért, hogy a 
Hóreb hegyen meghallja Isten utasítását, tudott fá
radni 40 nap és 40 éjjel, nekünk minden fáradság nél
kül hull ölünkbe az Isten áldása, amely a Bibliában 
van s amelyről maga az Üdvözítő azt mondja: tuda
kozzátok az írásokat, mert azokban van a ti örök éle
tetek. (János V:39.)

K. Gy.! Az írásoknak ezt a tudakozását kötöm 
szivetekre. Az a hit, amely az írás olvasása, az Isten 
Igéjének hallgatása nyomán feltámad lelketekben, az 
a hit, amely meggyőz titeket a felől, hogy minden
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gyarlóságunk és bűnösségünk dacára Isten a maga 
végéremehetetlen kegyelméből megbocsát minekünk és 
magához ölel bennünket, higyjétek el, ez a hit boldogí- 
tóbb minden földi jó összehalmozásánál, mert a ti lel- 
ketek itt érzi meg azt a nyugalmat, amit nem adhat 
meg semmi más, csak az Isten kegyelmének ez az elfo
gadása, amely Jézus Krisztus által lett nekünk tulaj
donunkká.

Mélységes fájdalommal hallom, ha egyes gyüle
kezetekből arról értesítenek engem, hogy a templomba 
a hívek nem sereglenek oly számmal, mint ahogyan az 
ember azt a gyülekezet nagyságáról gondolná és arra 
biztosan számíthatna. Ezt a jelenséget nem tekinthe
tem másnak, mint annak, hogy az ilyen gyülekezetek
ben az anyagi érdekeknek a hajhászása elhatalmaso
dott a lelki javak, a vallás örök igazságainak a keresése 
felett. Mélységes fájdalommal hallom ezt, mert ebből 
arra kell következtetnem, hogy félre ismerik azok az 
emberek a maguk valódi célját és rendeltetését, akik 
ahelyett, hogy az Isten Igéjében keresnék lelkűknek a 
megnyugvását, amit semmi földi jó meg nem adhat, 
ezeknek a földi javaknak gyűjtésére fordítják minden 
figyelmüket és munkájukat.

Óh, milyen mások voltak azok az idők, amikor 
gyülekezeteink templomai telve voltak buzgó hívek
kel, akik, amikor megzendült ajkukon a zsoltár, áliita- 
tos énekkel emelték fel a maguk szivét a Mindenható
hoz, hogy ott földi terheiktől megkönnyebbülést, lel
kűknek megnyugvást és kielégülést találjanak. Milyen 
mások voltak a mi templomaink akkor, amikor atyáink 
ezeket a templomokat megtöltötték buzgóságukkal és 
áhítatukkal és amikor az áhitat, amely a templomokat 
megtöltötte, megnyilatkozott az életnek minden meg
nyilvánulásában is.
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K. Gy.! Ti egy szent örökséget kaptatok: az evan
gélium tiszta világosságában, az evangélium fényében 
láthatjátok az emberi célt és rendeltetést. A legna
gyobb örökséget kaptátok, ami embernek juthat. Ne 
tékozoljátok el ezt az örökséget, hanem mutassátok 
meg, hogy méltók vagytok arra azzal, hogy gyakoroljá
tok az istentiszteletet, az Isten házát látogassátok, az 
Isten Igéjét olvassátok és abból merítsetek magatok
nak vigasztalást, bátorítást, elhatározásokat és jó szán
dékot.

Az ember, élete minden vonatkozásában, sokszor 
áll az előtt a kérdés előtt: mit cselekedjem, óh Uram? 
Sokszor csügged, mint elcsüggedt Illés, de minden 
ilyen alkalommal, ha az Isten Igéjéhez fordul, abból 
vigasztalást, bátorítást és irányítást nyerhet, mert ez 
az Isten Igéje azt mondja: óh ember, halandó, véges 
ember, mit keresnéd a föld porában kincseidet, javai
dat? Emeld fel Istenhez a te lelkedet, tekints bizako
dással az egek urához, tekints a te megváltó Jézusod
hoz, kinek kezében vannak éltévé a te igaz javaid és 
Ö, ha te igaz bizalommal fordulsz hozzá, pazar kézzel 
áraszt el ezekkel a javakkal s ezek a javak viszik a te 
lelkedet mindig magasabbra s egyre jobban érzed, 
hogy ennek a léleknek csak egy rendeltetése van: Fel
felé, csak felfelé! Ámen.

ürömmel láttuk, hogy énekeskönyvet, csaknem kivétel nél
kül, mindenki hozott magával. Az éltesebb férfiak magas, fekete 
nyakravalót viselnek.

A lelkészlak udvarán voltak az üdvözlések: a kastélyos- 
dombó-drávagárdonyi egyház nevében Ambrus György, Zádor 
és Szörény nevében Takács Dániel, a darányi presbitérium ne
vében Vargha Dezső mondtak meleg Istenhozottat, a darányi 
római katholikusok nevében Babos Gyula állomásfőnök, Darány 
község nevében Vecsey Ferenc főjegyző, a darányi Levente- 
Egyesület nevében Fáncsik Ferenc elnök szóltak.
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A canonica visitatión Ambrus György imája után Püspök 
úr meghallgatta az elhangzott panaszokat, melyek közül Dráva- 
gárdony ügye hosszabb ■ időt vett igénybe. A fogyás e gyüleke
zetben is ijesztő méretű, 30 év alatt csaknem 24'Vu. Püspök úr 
itt is lélekbe markoló beszédet intéz a presbiterekhez, fokozni 
kívánván felelősségérzetüket e nehéz kérdésben.

Takácsi Dániel imája után Püspök úr bemutatta^ta a meg
jelent presbitériumok tagjait és azok mii&Umjkével kezet fogott 
és elbeszélgetett.

Délután 4 órakor Bosznay Ferenc kántortanító és Sípos 
Gizella tanítónő iskoláját vizsgálta meg a küldöttség, az utóbbi 
igen csinos kézimunka-kiállítást is rendezett leánynövendékei 
munkáiból.

Püspök urat gróf Erdődy Rudolf nagybirtokos vacsorára 
hiván meg, Püspök úr délután Kastélyosdombóra ment át, ahol 
Kis István, Szojka József presbiterek, Ambrus György lelkész 
és Beülted József gondnok mondottak beszédet, az iskolás gyer
mekek nemzeti lobogókkal és virágcsokrokkal várták.

A gróf úr által Püspök úr tiszteletére adott vacsora alatt 
megjelent a kastély kertjében a Garami Lajos tanító vezetésével 
működő gyülekezeti énekkar és szebbnél-szebb, falusi énekkarok
nál ritkán tapasztalható fegyelmezettséggel előadott hazafias 
darabokkal gyönyörködtette a társaságot.

EgyházakWtörténete.
D a r á n y.

Lelkész: Varga Dezső, sz. 1866. Daránvban szolgál 1900 óta.
Kántortanitó: Bosznay Ferenc, sz. 1889. Daránvban szolgál 

1918 óta. Másodtanító: Sípos Gizella, sz. 1902. Daránvban szol
gál 1925 óta.

Gondnokok: Kusz János és Matók István. Presbiterek: 
Zsiga József, Krizsán István, Kusz István vájná, Máté János, 
Kusz István nagy, Balog István, Gyuri János, Mihádák Mihály, 
Nemes István, Bukóczi István, Vecsev Ferenc, Kusz István felső, 
Kathi János, Iván József, Potonyi József, Gyarmati József.

1437-ben a Marcaliak birtoka. Keresztelő Szent János tisz-
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teleiére emelt templomát 1455-ben említik, amikor. »Daron« a 
patai uradalomhoz tartozott. 1565-ben török hódoltság. Refor
mátus egyháza ez időben keletkezhetett, mert a régi tradíció 
szerint az a kőtemplom, melynek fennállásakor a lakosok refor
málódtak, a szigetvári pasa által elpusztíttatott s kövei az ottani 
várba rakattak. E kőtemplom helyébe aztán fatemplomot építet
tek, mely többszöri javítással sokáig fennállott. A gyülekezet 
további sorsáról feljegyzések hiányában alig maradt valami adat. 
Jóformán egynéhány iskolamester neve mellett csak a lelkészek 
neveinek hiányos jegyzéke áll rendelkezésünkre.

Templom. A török által elpusztított kőtemplom helyébe 
készített fatemplomot többszöri újítással és javítással egészen 
1792-ig használták, amikor téglatemplomot építettek toronnyal 
együtt. E templomot utóbb — szűknek bizonyulván — elbontot
ták s a meghagyott és igen értékes rézzel fedett s mesterien ki
dolgozott sisakkal borított toronyhoz igen nagy, impozáns 
templomot emeltek, melynek 1S31 május 11-én letett alapkövébe 
emlékiratot helyeztek el. A templom felszentelése 1S33 augusz
tus 18-án nagy ünnepélyességgel ment végbe. Ez egyházme
gyénk legnagyobb temploma. Első nagy harangjukat 1794-ben, 
a másodikat lS45-ben öntették. A világháborúban elrekvirált 
576 kg. súlyú két harang helyett 1926-ban S40 kg. súlyban közel 
80 millió papirkorona költséggel két új harangot készíttettek a 
»Harangművek r.-t.«-nál. 1903-ban díszes és impozáns nagyságú 
pneumatikus orgonát állítottak be 10 fő- és S mellékváltozattal 
2400 frt. költséggel. Az orgona elrekvirált ónsipjait 1924-ben 
pótolták 6,400.000 korona kiadás mellett.

Az egyház a regale-jogot a községgel közösen megszerezte 
az uraságtól a hozzátartozó épületekkel együtt s a regale-jog 
megváltása alkalmával az egyház egy belsőséget épületekkel és 
3S.000 koronát kapott, miáltal azidőben az egyházmegye legva
gyonosabb gyülekezetévé lett.

Az egyház legfőbb anyagi segélyforrását képezett 38.000 
aranykorona regalc kártalanítási összegből 25.000 koronát a 
kormány felettes hatóságunk útján való biztatására hadiköl- 
csönbe fektettek, azonban úgy ez az összeg, mint a készpénzben 
megmaradt 12.500 aranykorona teljesen elértéktelenedvén, az 
egész tőkepénz s annak 2280 aranykorona évi kamatjövedelme, 
mely több mint 100 q búza értékének felelt meg, elveszett s a 
háború után keserves években, midőn a nép amúgy is súlyos
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adókat kénytelen hordozni, a darányi híveknek is meg kellett 
ismerniük az egyházi pótadóval járó kellemetlenségeket, amiért 
az egyház vezetőinek sok meg nem érdemelt szemrehányást kel
lett kiállaniok.

Lelkészlak. Hogy a Nyárádi János lelkész idejében, 1792- 
ben kijavított alacsony, rozoga, vályogból épített lelkészlakás 
mikor készült, nem tudjuk. A mostani épület 1849-ben építte
tett. Nagyméretű, masszív épület.

Tanítólak, iskola. A legrégebbi épületről nincs adat. A 
második 1825-ben készült téglából. Az egykorú feljegyzés szerint 
»a másutt levő iskolaházak mellett valóságos dicsőség volt«. A 
jelenlegi tanítólak és iskola 1866-ban emeltetett. Tágas lakosz
tályokkal, két nagy tanteremmel, nagyméretű, impozáns épü'ct.

Lelkészek. A régebbi időkről szóló adatok meglehetősen 
hiányosak s jobbára emlékezet után jegyeztettek csak fel. A 
törők világ után lelkészek voltak: Veresmarti Péter, Kolozsvári, 
Csanádi, Szikszai. A kuruc világban Losonczi Mihály, Fejérvári 
György, Bajházi, Fejérvári József, Fogarasi Sámuel, Vásárhelyi 
Dániel 5 évig, a veje Szigeti Mihály mestere Körmendi István 
11 esztendeig. Ennek iskolamestere volt Csipke Sámuel. Ismét 
Vásárhelyi Dániel 2 évig, Patáról a Samu fia mester volt mel
lette. Körmend)' Mihály, Táczi Mihály 5 évig, Sóvári József 
5 évig, Palotai Kis István 7 évig, itt halt meg 1760-ban. Ez 
kezdette először feljegyezni a megkeresztelteket a kovácsi egy
házból magával hozott anyakönyvbe. Újhelyi Mihály 1760—1764. 
Ennek idejében fogadtak iskolamestert, de Széchenyi gróf 
földesur tiltakozására el kellett mennie 1761-ben. Bihari István 
1764 —1792, ez a Palotai-féle anyakönyvbe már a halottakat és 
a házasultakat is bejegyezte, Nyárádi János 1792—1795, Vaiszlói 
Tóth János 1795—1803, »az ekklézsiának históriáját, ameny- 
nyirc lehetett, a régiségnek avult szekrényéből, kikurkászta^, 
hivatala folytatását egyideig akadályozó betegsége idején, amikor 
egyidőrc nyugalomba vonult, keletkezett a felöutő per, mely 
szerint azt kisebbé akarták tenni, hogy a fennmaradó feleslegből 
szolgálatképtelen papjukat eltartsák. Elek István 1803 —1805, 
Vinczc Mihály 1805—ISI I, Bauai Mihály 1814 —1826, Eröss 
Sándor 1S28—1S5S, az egész gyülekezet három hónapig gyá
szolta s közköltségen díszes emléket állított sírja fölé. Máté 
Lajos 1S59—1899, Varga Dezső 1900-tól a mai napig.

Tanílók. A már említett iskolamesterek mellett szolgáltak:
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előre. Sajnos, ez egyik legrégibb egyházunk múltjáról aránylag 
igen kevés feljegyzés maradt. Sarkady István lelkész feljegyzése 
szerint az ékes kastélyairól Kastélyosdombónak elnevezett hely 
igen régóta tartott prédikátorokat, 1720—3.0 táján templomukat 
elvették, 1749-ben Nedeczki Károly uraság a prédikátortartást 
megszüntette s azután csak mesterek szolgálhattak, kik közül 
Oroszi Mihály bátor és buzgó ember lévén, a főbíró által lepe
csételt ajtójn sövényfalu templomon az ajtó mellett nyílást bon
tott s azon keresztül jártak be a hívek az istentiszteletre. Végül 
azonban a mestereket is eltiltották az istenitisztelettartástól s a 
hívek kénytelenek voltak Darányba és egyideig Zádorba járni

Földvári Péter 1786, Cseke János 1792, Hanglédi Szilágyi 
György 1795, Simon Pál 1801, Majlát István 1803, Eriiéi Ferenc 
1806, Császár János 1S0S, Demeter Gábor 1811, Cseh János 
1S13, Császár Sámuel 1826, Nábrádi József 1828, Gaál Károly 
1832, Dobos László 1835, Szakáll Lajos 1836, Barthalos János 
1837, Sebők József 1841, Lengyel Zsigmond 1844, Kovács Gábor 
1847, Écsy Péter 1850, Molnár István 1853, Kiss Antal 1865, 
Horváth Lajos 1866, Vecsey József 1888—1917, Bosznay Ferenc 
1918-tól a mai napig.

Másodtanítók. Régebbi adatok hiányoznak. Jezerniczki Jó- 
zsef 1900—1901, Bcgedv Béla 1902—1903, Kozma Sándor 1904, 
Bundi Jolán 1905—1911, Vecsey Jenő 1912—1918, Szabó József 
1921 — 1924, Sípos Gizella 1925-től a mai napig.

templomba.
1786-ban folyamodványukra a vármegye megengedte pré

dikátor bevitelét s Veres István még ez évben áldozó csütörtökön
Ézsaiás könyve 30. rész 20. és 21. verseiről prédikálván, elfog
lalta lelkészi állását.

Temploma 1S2S—1834-ben épült. Orgonával s toronyórával 
van ellátva. A templom külsejét most renoválták, a közel jövőben 
pedig új harangokat szerezni, az orgonát renováltatni s a temp
lomtetőt megújítani szándékoznak.

A lelkészlakás építéséről nincsenek adataink. Renoválása 
a legutóbbi évben történt.

Iskola, tanítótok. A mostani díszes és kényelmes épület 
1902-ben készült.

Lelkészek. Neveik csak újabb időből jegyeztettek föl. 
1786 előtt szolgáltak: Szigethy Mihály és Szerdahelyi. 17S6 
Veres István, 1793 Kaposy Gábor, 1794 Szegedi János, 1802 
Sáray Gábor, 1S05 Dezső János, 1812 Baksay László, 1815 
Kovács József, 1817 Benkő János, 1822 Sarkady István, 1841 
Németh Lajos, 1847 Szakáll Lajos, 1854 Halka Sámuel 1863 
Németh Ferenc, 1877 Héjjas Zsigmond, 1S78 1924 Novottnx
Alajos, 1927-től Ambrus György a mai napig.

Tanít ók. Egyáltalában semmi feljegyzés nincs. A már 
lített Oroszi Mihályon kivid újabban Kulcsár Dávid 1882 ,
.meth Árpád ?, Garami Lajos 1923-tól a mai napig.

Kastélyosdombó társegyházáról, Drávagárdonyról először 
a XV. század végéről van említés. Temetőjében a török hódolt
ság alatt egy halom emelkedett, mely a Pécs és Verőce közötti 
vonalon felállított űrállomások egyike volt. Reformációjáról es 
egyháza történetéről nincsenek adataink, de valószínűleg KaHé-

Kastélyosdombó—Drávag'árdony.

Lelkész: Ambrus György, sz. 1899. Kastélyosdombón szol
gál 1927 óta.

Tanító: Kastélyosdombón Garami Lajos, sz. 1896. Kasté
lyosdombón szolgál 1923 óta. — Drávagárdonyban az iskola 
községi, református vallásit tanítóval (jelenleg Elekes Kálmán).

Kastélyosdombó. Gondnokok: Benked József és vasúti 
Varga István. Presbiterek: Szolyka József, Kiss István, ifj. 
Biró István, Sárosi István, Varga Mihály, Kerekes Sándor, Kere
kes József.

Drávagárdony. Gondnok: Kusz János. Presbiterek: Gáspár 
István, Kis István, Sziács József, Csokona József.

Drávatamási. Fiókegyház. Gondnok: Molnár István.
Kastélyosdombó eredetileg királynéi birtok, majd 1323-ban 

Zákány grófnak és fiainak adománybirtokává lesz. Zsigmond 
király 1412-iki adománylevelével a Dombai családé, melynek 
kezén maradt rövidebb-hosszabb megszakítással a XVII. század 
első feléig. 1493-ban egyrésze az enyingi Török család kezére jut. 
Erődítvényét Enyingi Török Bálint 1541-ben ostrom alá veszi. 
Régi cgyházas hely, melynek apátsága a XII. századig vissza- 
nyulik s mint címzetes apátság ma is fennáll a dombói apátság. 
Reformálása még a XVI. század közepe táján történhetett, 
Enyingi Török Bálint idejében, ki Szigetvárnak és vidékének 
földesura volt s birtokain szabad utat nyitott a reformációnak, 
mely különösen itt a Dráva mentén feltartóztathatatlanul nyomult

!
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Földvári Pctcr 1786, Cseke János 1702, Hanglédi Szilágyi 
György 1705, Simon Pál 1801, Majlát István 1S03, Erdei Ferenc 
1S06, Császár János 1S0S, Demeter Gábor ISII, Cseh János 
ISI3, Császár Sámuel 1S26, Nábrádi József 1S2S, Gaál Károly 
1S32, Dobos László 1S35, Szakáll Lajos 1S36, Barthalos János 
1S37, Sebők József 1841, Lengyel Zsigmond 1844, Kovács Gábor 
1S47, Écsy Péter 1S5Í), Molnár István 1S53, Kiss Antal 1S05, 
Horváth Lajos 1S66, Vecsey József 1SSS—1017, Bosznay Ferenc 
1018-tól a mai napig.

Másodtanítók. Régebbi adatok hiányoznak. Jezerniczki Jó
zsef 1000—1001, Begedy Béla 1002—1003, Kozma Sándor 1004, 
Bundi Jolán 1005—1011, Vecsey Jenő 1012—1018, Szabó József 
1021 —1024, Sípos Gizella 1025-től a mai napig.

Kastélyosdombó—Drávagárdony.

Lelkész: Ambrus György, sz. 1S00. Kastélvosdombón szol
gál 1027 óta.

Tanító: Kastélyosdombón Garami Lajos, sz. 1S06. Kasté- 
lyosdombón szolgál 1023 óta. — Drávagárdonyban az iskola 
községi, református vallásu tanítóval (jelenleg Elekes Kálmán).

Kastélyosdombó. Gondnokok: Benkcd József és vasúti 
Varga István. Presbiterek: Szolvka József, Kiss István, ifj. 
Biró István, Sárosi István, Varga Mihály, Kerekes Sándor, Kere
kes József.

Drávagárdony. Gondnok: Kusz János. Presbiterek: Gáspár 
István, Kis István, Sziács József, Csokona József.

Drávatamási. Fiókegyház. Gondnok: Molnár István.
Kastélyosdombó eredetileg királynéi birtok, majd 1323-ban 

Zákány grófnak és fiainak adománybirtokává lesz. Zsigmond 
király 1412-iki adománylevelével a Dombai családé, melynek 
kezén maradt rövidebb-hosszabb megszakítással a XVII. század 
első feléig. 1403-ban egyrésze az enyingi Török család kezére jut. 
Erődítvényét Enyingi Török Bálint 1541-ben ostrom alá veszi. 
Régi egyházas hely, melynek apátsága a XII. századig vissza- 
nyulik s mint címzetes apátság ma is fennáll a dombói apátság. 
Reformálása még a XVI. század közepe táján történhetett, 
Enyingi Török Bálint idejében, ki . Szigetvárnak és vidékének 
földesura volt s birtokain szabad utat nyitott a reformációnak, 
mely különösen itt a Dráva mentén feltartóztathatatlanul nyomult
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előre. Sajnos, ez egyik legrégibb egyházunk múltjáról aránylag 
igen kevés feljegyzés maradt. Sarkady István lelkész feljegyzése 
szerint az ékes kastélyairól Kastélyosdombónak elnevezett hely 
igen régóta tartott prédikátorokat, 1720—30 táján templomukat 
elvették, 1749-ben Nedeczki Károly urasáig a prédikátortartást 
megszüntette s azután csak mesterek szolgálhattak, kik közül 
Oroszi Mihály bátor és buzgó ember lévén, a főbíró által lepe
csételt ajtójn sövényfalu templomon az ajtó mellett nyílást bon
tott s azon keresztül jártak be a hívek az istentiszteletre. Végül 
azonban a mestereket is eltiltották az istenitisztelettartástól s a
hívek kénytelenek voltak Darányba és egyideig Zádorba járni 
templomba.

1786-ban folyamodványukra a vármegye megengedte pré
dikátor bevitelét s Veres István még ez évben áldozó csütörtökön 
Ézsaiás könyve 30. rész 20. és 21. verseiről prédikálván, elfog
lalta lelkészi állását.

Temploma 1828—1834-ben épült. Orgonával s toronyórával 
van ellátva. A templom külsejét most renoválták, a közel jövőben 
pedig új harangokat szerezni, az orgonát renováltatni s a temp
lomtetőt megújítani szándékoznak.

A lelkészlakás építéséről nincsenek adataink. Renoválása 
a legutóbbi évben történt.

/skota, tanítólak. A mostani díszes és kényelmes épület 
1902-ben készült.

Lelkészek. Neveik csak újabb időből jegyeztettek föl. 
1786 előtt szolgáltak: Szigethy Mihály és Szerdahelyi. 1786 
Veres István, 1793 Kaposy Gábor, 1794 Szegedi János, 1802 
Sáray Gábor, 1S05 Dezső János, 1812 Baksav László, ISI5 
Kovács József, ISI7 Benkö János, 1822 Sarkady István, 1841 
Németh Lajos, 1S47 Szakáll Lajos, 1854 Halka Sámuel, 1S63 
Németh Ferenc, 1S77 Héjjas Zsigmond, 1878—1924 Novottnv 
Alajos, 1927-től Ambrus György a mai napig.

Tanítók. Egyáltalában semmi feljegyzés nincs. A már em
lített Oroszi Mihálvon kívül újabban Kulcsár Dávid 1882—. Né- 
.meth Árpád ?, Garami Lajos 1923-tól a mai napig.

Kastélyosdombó társegyházáról, Drávagárdonvról először 
a XV. század végéről van említés. Temetőjében a török hódolt
ság alatt egy halom emelkedett, mely a Pécs és Verőce közötti 
vonalon felállított űrállomások egyike volt. Reformációjáról és 
egyháza történetéről nincsenek adataink, de valószínűleg Kasté-
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lyosdombóval cgyidöbcn lelt reformátussá. 1770-ben Kastélyos- 
doinbóval együtt hol Zádorhoz, hol Darányhoz volt csatolva. A 
vallásszabadság visszaállítása óta a két társegyház állandó egye
netlenségben élt egymással. Novottny Alajos lelkész halálakor 
Drávagárdony el akart válni Kastélyosdombótól s e szándékának 
kivitele céljából 1924 őszén felépítette saját templomát 45— 
50.000 pengő kiadással. A gót stílusban épült nagyon díszes 
és Ízléses templom építése, amelynek tornyába a Harangművek 
r.-t.-nál egy 280 kg.-os h hangú és 170 kg.-os d hangú remek 
zengésű harangot is állítottak, sok viszálykodásra adott okot, 
minthogy a templomépítésrc a közlegelőből értékesített fák el
adásánál a vevő cég csődbejutása következtében az egyházat 
igen nagy károsodás (S200 pengő) érte, melyért a tcmplomépítő 
bizottságot hibáztatták. Az emiatt kitört egyenetlenség még ma 
sem csendesedett le, amikor pedig az építkezés roppant terheit a 
gyülekezet már fedezte. Különben a híveknek a templomépítésre 
óriási áldozatokat kellett hozniok s azokat bámulatos áldozatkész
séggel viselték is.

A társegyház külön templomépítésével, miközben Dráva
gárdony külön anyaegyházzá alakulása iránt való szándékáról 
lemondott, szabályozást igényelt az egyházak jogviszonyának és 
a lelkészi szolgálatoknak rendezése a két gyülekezet között, a két 
viszálvkodó gyülekezet erre nézve megegyezni nem tudván, az 
egyházmegyei bíróság intézte cl a vitás kérdést.

Drávagárdony iskolája régebben felekezeti, ma községi 
jellegű református tanítóval, ki a hitoktatás mellett az clőkö- 
nyörgői teendőket is végzi.

Z á d o r.

Lelkész: Takácsy Dániel, sz. 1S80. Zádorban szolgál
1917 óta.

Tanító: Peti Lőrinc, sz. 1899-ben, Zádorban szolgál
1923 óta.

Gondnokok: Biró István és Győr István. Presbiterek: 
Berkes János, Borjus József, Cserti Ferenc, Király Sándor, Pap 
Péter, Patkó József, Sár József, Szabó János.

Zádorról az 1332—37. évi pápai tizedjegyzék emlékezik 
meg először, ma is használatban levő temploma szintén ez idő
ben épülhetett. Egyháza mint protestáns egyház tán valamennyi
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somogyi gyülekezetünk között a legrégibb, mert már a XV. szá
zad elején hussziták telepedtek le a községbe s a Kastélyosdombó 
felé vezető utcát elfoglalták. Az 1436-ban először átalakított 
templom északi falán az 1854-iki renováláskor a szószék mellett 
egy kehely alakot találtak több szentirási hellyel s 1468. év
számmal, amiből nyilvánvaló, hogy már ekkor volt protestáns 
gyülekezetük s a község magyar lakóival az úrvacsora két szin 
alatt való kiszolgáltatása módját megismertették. Később pedig 
valószínűleg a Sztárai Mihály által reformált gyülekezetek közé 
olvadtak be.

Az egyház vallásszabadságában háborgatva nem volt, sőt a 
XVIII. században az üldözött Kastélyosdombónak is menedéket 
nyújtott, mert annak hívei jó ideig ide jártak istentiszteletre, 
múltjáról mégis igen kevés adat maradt, minthogy a törökök 
és rácok pusztításaikor régi anyakönyveik és feljegyzéseik meg
semmisültek.

Templom. A somogyi templomaink között legrégibb refor
mátus templom, miként fentebb említettük, a XIV. század elején 
épülhetett. Eredeti stílusa a többszöri átalakítás következtében 
ma már nem ismerhető fel, azonban a szentélynél összeszűkülő 
alaprajza világosan mutatja, hogy eredetileg r. kath. kultusz 
céljaira épült. Először 1456-ban alakították át, amikortájban 
huszita templom volt. 1701-ig zsúppal volt fedve. Tetejét 
1821-ben újították. lS54-ben falait 1l/.> öllel emelték s az addig 
toronynélküli templomhoz tornyot építettek. 1872-ben a torony 
falait vették magasabbra s bádoggal fedték. 1876-ban ismét a 
tetőt, 1900-ban pedig az egész templomot javítják. 1923-ban 
az clrcquirált nagyobbik harang helyett újat készíttetnek a sop
roni Seltenhofer-cégnél. A 179 kg. súlyú harang 75 q búzába 
került.

Leik eszi uh ás. A régebbi lelkészlakás ISI 5-ben épült, 1830- 
ban javíttatott. A jelenlegi lelkészlakás pedig 1866-ban készült, 
1883-ban cseréptetővel fedetett. Újabban 1917-ben és 1923-ban 
renoválták.

TanitóUikás, iskola. Előbbi iskolájukat és tanítólakásukat 
1850-ben emelték, de ez leégvén, 1865-ben a mostanit építették 
helyette, melyhez utóbb tágas tantermet ragasztottak. 1904-ben 
a fazsindelytetőt eltávolították róla és cseréptetővel fedték be. 
1923-ban a lelkészlakással egyidejűleg renoválták.

Lelkészek. Régebbi lelkészekről nincsenek adataink. Búza
14

I
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József 1S90—1914. Ekkor két évig helyettesek voltak. Takácsy 
Dániel 1917-től a mai napig.

Tanítók. A régebbi tanítókról szintén nincsenek feljegyzé
sek. Hainpó Zsigmond 1S77—1923, Peti Lőrinc 1923-tól a mai 
napig. Szörény.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Fördös Zoltán, sz. 18S9-ben. Szörényben szolgál

1924 óta.
Gondnok: Szabó József. Presbiterek: Dani István, Gyalus 

Ferenc, Gyalus Gábor és Horváth István.
1396-ban Zeuren néven találkozunk először e községgel. 

1554—1571-ben a török hódoltsághoz tartozik. Református egy
házának eredetéről nincsenek feljegyzések, csak a XVIII. század
ból tudjuk, hogy már akkor is Zádorhoz tartozott, melynek templo
mába jártak a hívek állandóan istentiszteletre. A tanítói állást 
1784-ben szervezte meg az akkor 16 gazdából álló kis gyülekezet. 
Mikor azonban a hívek száma megszaporodott s a zádori temp
lom nem tudta többé a két egyház híveit befogadni, ISI7-ben 
építettek a Szörényiek is templomot.

Templom. Az 1817-ben épített templom fatoronnyal volt 
ellátva. Többször javították s alakították. 1890-ben a régi fa
torony helyébe új téglatornyot építettek sudár tetővel s bádog 
sisakkal. 1912-ben két buzgó egyháztag, Árvái József és fia 
István egy 204 kg.-os harangot két haranghoz való vasállvánnyal 
ajándékoztak a templomnak, de a szép új harangot 1917-ben 
hadi célra igénybe vették. Helyette 1924-ben a hívek közadako
zásból egy 242 kg.-os igen jó hangú harangot készíttettek a 
budapesti Szlezák-cégnél. 1920-ban pedig ugyancsak közadako
zásból templomi harinóniumot szereztek.

Tanítólakás, iskola. Első iskolájuk a tanítói állás megszer
vezésének évében, 1784-ben épült. A jelenlegi épületet, mely
nek emeléséről nincs adatunk, 1905-ben a mai kor követelmé
nyeinek megfelelően átalakították, illetve megnagyobbították.

Tanítók: Kaposi Lajos 1784, Csicskár János 1786, Kosa 
János 1787, Szőnyi István 1791, Sárosi Ferenc 1801, Szűcs 
János 1808, Németh Ferenc 1817, Varga Dániel 1868, Kincses 
Mihály 1873, Kis Pál János 1877, mint segéd, Németh Sándor 
1878—1904, Deák Gyula 1904 —1919, Lukács József mint he
lyettes 1919—1923, Hampó László mint helyettes 1923—1924, 
Fördős Zoltán 1924-től a mai napig.

i



13. Nagydobsza, Kisdobsza, Merenye.

Május 20-án gr. Erdődy Rudolf négyesfogatán bárányon 
és ístvándin keresztül — ez utóbbi helyen valóságos virágeső 
hullott Püspök úr kocsijára — Püspök úr Nagydobszára indult!

A szigetvári járás határán dr. Perczel Győző főbíró üdvö
zölte a járás nevében, a barcsi járás szolgabirája, dr. Sárközy 
Béla pedig búcsúzott.

Kisdobsza határában 25 tagú bandérium várta* Fekecs 
Margit szép csokrot nyújtott át.

Nagydobszán a leventék sorfala közt ment be Püspök úr 
a lelkészlakba, ahol Szabó Géza lelkész üdvözölte gyülekezete 
nevében, a Vitéz Tatár Bálint tanító vezetése alatt működő ének
kar pedig a tanító által szerzett, művészi tökéletességgel betaní
tott üdvözlő éneket adott elő. A magas fenyőkkel díszített papiak 
udvara tele volt díszbe öltözött leánysereggel, melynek nevében 
Kis Irma, Varga Eszter és Dobor Erzsébet mondottak szívből 
fakadó üdvözletét.

E gyülekezetben 04 éven át ugyanaz az ároni ház: a derék 
Barla Szabó család szolgált. A templom itt is renoválva, a szó
szék feljárója apró szekfükkel Ízlésesen díszítve. Az énekkar 
nagyon szépen énekelt.

Licber István kisdobszai lelkész imája után szólót énekelt 
Patkó József kisdobszai tanító, majd Püspök úr Mt. 0:24. alapján 
mondott hatalmas prédikációt.

t

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Máté 0:24.

Kegyelem nektek és békesség az Istentől, a mi 
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Az apostolnak 
ezekkel a szavaival köszöntelek benneteket nagydobszai

14*
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református hívek s ide rendelt kisdobszai és merenyei 
egyházak presbiterei! Köszönthetnélek-e áldottabb igék
kel, mint az apostol e szavaival, amelyekben az Isten 
kegyelmét kéri az általa alapított gyülekezetek tag
jaira és a békességet hirdeti e gyülekezetek tagjai között.

A mindenható Isten áldó kegyelme, a gyülekeze
tek tagjai között való békesség! Lehet-e ennél szebb, 
kívánatosabb ajándék, amit az apostol nevében, íme, ti 
reátok is az Isten- ingyen való kegyelméből leszállani 
kérek?

Mélyen megindulva járok ezeken a helyeken s ezek 
között .a helyek között ebben a községben, Nagydob
szán. Óh mert évszázadokra visszaszáll az én emléke
zetem. Évszázadokra, mert ezek a községek s közöttük 
épen Nagydobsza már a reformáció előtti időkben hal
lottak az evangélium felől. Ezekben a községekben már 
az úgynevezett előreformátornak, Húsz Jánosnak az 
evangélium világosságát fennen lobogtató tanai beme
netelt találtak e gyülekezetek szívébe. Ezekben a köz
ségekben S köztük épen Nagydobszán járt a halha
tatlan emlékű reformátor és énekszerző Sztáray Mihály; 
a reformáció második századából való az az énekes
könyv, amelyet a nagydobszai egyház levéltára őriz. 
Amikor azt a régi énekünket hallottam, amelyben arról 
a nagy örömről szólunk, amely eltölti szivünket, ami
kor az Gr házában megjelenünk, önkéntelenül is azokra 
a századokra gondoltam, s azoknak a századoknak egy
mást felváltó nemzedékeire, amelyek ennek az éneknek 
hangjaiból merítettek vigasztalást és bátorságot ma
guknak hányattatásaik közepette. Ennek az éneknek 
hangjaiból, amely a szivet felemeli Istenhez, amely a 
szívnek örömét abban találja, hogy ha az Isten szent 
templomába jöhet és itt az Istennek szentelt templom
ban, a hívők seregével együttesen emelheti fel a maga
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zsoltáros énekét a Mindenhatóhoz és juttathatja azt 
trónjának zsámolya elé.

K. Gy.l Milyen megkapó arra gondolni, hogy nem
csak apáink és nagyapáink, de azoknak nagyapái is már 
ennek az éneknek a hangjai mellett imádták buzgól- 
kodva az Istent. Nagyapáink nagyapái is ennek az ének
nek hangjai mellett tettek bizonyságot arról, hogy mily 
kedves előttük az Urnák tornáca, mily örömmel jönnek 
ők az Gr megszentelt csarnokába.

De, K. Gy.l annál nagyobb az én szomorúságom, 
ha arra gondolok, hogy ez a mai nemzedék nem gyako
rolja úgy az Istennek házát, mint ahogy elődei gyako
rolták. Ez a mai nemzedék szivének örömét nem itt az 
Úrnak házában találja, hanem földi élvezetekben ke
resi.

Mélységes fájdalommal és szomorúsággal értesül
tem, K. Gy.l arról, hogy az istentiszteletek látogatása 
nem olyan a mi napjainkban, mint amilyen volt apáink, 
nagyapáink és az ő őseik napjaiban. Öli, milyen jól 
esett, mikor ti engem, idejövetelem alkalmával olyan 
meleg szeretettel fogadtatok. Milyen jól esett látnom 
az örömet a ti arcotokon, az örömnek a felcsillanását 
szemetekben, de óh milyen fájdalmasan esik, ha nekem 
titeket most intenem, íeddenem és dorgálnom kell, 
mert úgy értesültem, hogy sokkal jobban elmerültetek 
a földi javak keresésében, hogysem sziveteket és lelke- 
teket a magasságos Isten után való vágyakozás tölt
hetné el. Ezért vettem ma a szent lecke alapigéjéül 
Máté itt felolvasott részletét, amelyben Jézus a Hegyi 
beszédben oly határozottan kijelenti, hogy senki sem 
szolgálhat két urnák egyszerre, mert vagy az egyiket 
szereti s a másikat gyűlöli, vagy az egyikhez ragaszko
dik és akkor elfordul a másiktól; nem szolgálhattok 
egyszerre Istennek és a Mauuuonnak, Jézus e szavak-



214
>

bán odaállítja az embert az elé a választás elé: mit akar 
az ember? Mit akarsz te, felebarátom? Mammonnak 
akarsz szolgálni? Akkor a te szolgálatod nem terjedhet 
odáig, hogy az Istennek is épíígy szolgálj, mint azok, 
akik életüket Istennek szentelik. Ha pedig Istennek 
akarsz szolgálni, akkor vess számot azzal, hogy a földi 
javak hajszolása ennek a szolgálatnak útjában áll, mert 
az Isten a szívnek, a léleknek megtisztulását, a hozzá 
való emelkedést kívánja s nem tűrheti, hogy az, aki őt 
igazán szolgálni akarja, szivét és lelkét a földi javak 
hajszolásában temesse el teljesen.

K. Gy.! Az elé a kérdés elé vagyunk állítva, hogy 
mi nekünk kedvesebb: a földi javak szerzése-e, vagy 
pedig a lelki javak szerzése? Mi nekünk kedvesebb: 
tisztán a földi javakat gyarapítani, hogy elmondhassuk 
az evangéliumi gazdaggal: egyél, igyál én lelkem, sok 
esztendőre eltett javaid vannak te neked, vagy pedig 
keresni az utat, amelyen lelkünk felülemelkedhetik eze
ken a földi javakon, a földnek porán és felszárnyalhat 
a szellem életének magasabb légkörébe, egyesülni 
Istennel?

Azok a szent énekek, amelyeket ennek a vidéknek 
nagy reformátora immár majdnem 400 esztendővel ez
előtt szerzett, tartalmukkal és dallamukkal is bünbá- 
natra, töredelemre hívják fel a híveket. Csak gondolja
tok vissza, hogy mi előzte meg a magyarországi refor
mációnak a terjedését, mi előzte meg itt a Dráva vidé
kén megerősödését, ebben a községben is a diadalát: 
az ország végtelenül szomorú állapota, amely 1526 aug. 
29-én, a mohácsi csata elvesztésével következett erre a 
szerencsétlen országra.

És gondoljunk arra, K. Gy.!, hogy milyen ma en- . 
nek az országnak az állapota. Nem hasonlít-e a mai 

- helyzet igen sok tekintetben ahhoz az állapothoz, amely
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a mohácsi vészt megelőzte? Hiszen, amint akkor elfogta 
a lelkeket az élvezetek után való vágy, nem azt látjuk-e 
ma, hogy a lelkek, ahelyett, hogy magasabbra törni 
igyekeznének, gyarló, múlandó földi élvezetekbe me
rülnek el? Amint a mohácsi vészt megelőzőleg azt lát
juk egyes családoknál, hogy a pénznek szertelen szere- 
tetét minden fölé helyezték, úgy nem azt látjuk-ema is, 
sok vidéken, hogy a pénz szertelen szeretete kiöli a szi
vekből a nemesebb érzést, mert a kincsvágyó nem lát 
maga előtt nemesebb célt, mint azt, hogy kincset kincsre 
halmozzon. Egyik budai követ jelentésében olvassuk 
ezt a szomorú megállapítást: hogy ha Magyarországot 
a török veszedelemtől hat forinton meg lehetne men
teni, nem akadna három ember Magyarországon, aki ezt 
a hat forintot összehozná. Annyira el voltak merülve az 
emberek az anyagi javak hajszolásában, hogy a leg
szentebb fogalom, a haza, csak szó, üres név volt. 
Azért, hogy a hazát meg lehessen menteni attól a vesze
delemtől, amely Kelet felől egyre fenyegetőbben jelent
kezett, nem akadt volna három ember, aki azt a csekély 
összeget a maga vagyonából összehozta volna.

K. Gy.! Lehet-c elgondolni is, hogy a Sztáraiak, a 
- Szegedi Kis Istvánok, a Kálmáncsai Sánta Mártonok, 

akik ezen a vidéken működtek mint reformátorok, ne 
megtérésre és bűnbánatra hívták volna a népet, hogy ne 
tárták volna elébük azt a rettenetes következményt, 
amely az anyagi javakba való clmerüléssel a szerencsét
len országra 400 esztendővel ezelőtt bekövetkezett? 
Bűnbánati énekeink ennek a kornak a bélyegét viselik 
magukon. Mélységesen busongó dallamukkal és tartal
mukkal egyaránt a töredelmes szívből fakadó megbánás 
hirdetői.

Igen, K. Gy.! AVindcn vallásnak, de különösen a 
keresztyén vallásnak alapelve, kiindulási pontja az,
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hogy a megtérést hirdesse. Bűnbánat és megtérés nél
kül igaz vallásos élet el sem képzelhető. Csak gondol
jatok arra, hogy az, aki azért jött, hogy az Üdvözítő ht
ját egyengesse és előkészítse: Keresztelő János, fel
hívja Zsidóország akkori népét, hogy térjenek meg bű
neikből, mert immár a fejsze a fának gyökerére vette
tett és minden fa, amely nem termi a megtérés gyü
mölcsét, a tűzre vettetik.

Igen, nekünk első kötelességünk, hogy hirdessük a 
bűnbánat, a megtérés szükségességét. És a vallásos lé
leknek első kötelessége, hogy bele tekintsen a maga 
szivébe, vizsgálja meg azt a szivet, vájjon tiszták-e an
nak érzelmei, vájjon tiszták-e annak gondolatai és ha 
látja, érzi, tudja, hogy azok az érzések és gondolatok 
nem tiszták, lehet-e vallásos ember, aki ne ezzel az alá
zatos kéréssel fordulna az Istenhez: tiszta szivet te
remts bennem óh Isten és az erős lelket újítsd meg én 
bennem. (LI. Zsoltár 12. v.)

K. Gy.! A keresztyén vallásnak a legelső követel
ménye, amit hozzánk intéz, az, hogy hagyjuk cl megté- 
velyedésünket, bűnös életmódunkat, hagyjuk el mind
azt a gyarlóságot, ami lelkűnkhöz tapadt. És ha azzal 
a szándékkal közeledünk Jézus Krisztushoz, hogy mind
ezt elhagyva, ő általa nyerjünk kegyelmet — ez éppen 
a keresztyén vallás boldogító tana —, akkor ezt a ke
gyelmet mi, az Isten hozzánk való jóakaratából és tű
réséből, a Jézus Krisztus érdeméért megnyerjük.

Keresztyén Hívek! Sokszor szoktuk emlegetni az 
életutat, amelyen életünk halad. Ügy-e, ha a közönséges 
utak közül nem azt választjuk, amely célunkhoz köze
lebb visz, oda eljuttat bennünket, hanem azt, amely cé
lunktól eltávolít, akkor a legelső kötelesség, hogy meg
ismerjük életünk ösvényének a válaszott úton célhoz 
nem vezető voltát. Hiszen minél tovább haladunk azon,
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annál messzebb távolodunk a célunktól s nekünk, hogy 
ha célunkhoz akarunk jutni, vissza kell térnünk arról 
az ösvényről. Ilyen az emberi élet is, Keresztyén Hívek! 
Az is üt és nekünk vizsgálnunk kell, hogy vájjon a he
lyes úton járunk-e, vájjon a helyes ösvényt választot
tuk-e. A'lert ha nem a helyes úton indultunk el, ha nem 
az igazi ösvényt választottuk, akkor valódi rendelteté
sünktől egyre jobban eltávolodunk, ahelyett, hogy a 
felé a cél felé haladnánk. Ezért szólít fel minket az 
evangélium a megtérésre, a helytelen útról az igaz útra 
való visszatérésre. Ezért szólít fel Krisztus, aki magá
ról azt mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet 
(János XIV: 6), hogy ne tévelyegjetek, mert Isten a ti 
tévelygéstckkel nem csúfoltathatik meg, hanem térjetek 
meg és teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket.

Alapigénkben az emberi lélek egyik megtévelye- 
déséről, a Mammon szolgálatáról van szó s ez van 
szembe állítva az igaz Isten szolgálatával. A Mammon 
szolgálata alatt Jézus annak a bálványnak a szolgálatát 
érti, amely bálvány zsidóországba a föníciai és egyéb 
szomszéd népektől jutott be s amely alait az újtesta- 
•mentumi nyelvhasználat a vagyonnak, a pénznek a bál
ványistenét érti. Amikor azt mondja, hogy nem szolgál
hatni két úrnak egyszerre: Istennek és ennek a bálvánv- 
istennek, tulajdonképen azt érti, hogy az igaz Isten 
szolgálatát sérti az, hogy valaki bálványnak akár a 
vagyonszerzés, akár a testiség, az érzékiség, az iszákos- 
ság, a gyűlölködés vagy más gonosz indulat bálványá
nak szolgáljon egyidőben, mert hiszen aki az igaz Isten
nek szolgál, annak szive tiszta, abba ezek a rossz indu
latok nem férkőzhetnek bele, ott nem férhetnek meg, 
viszont akinek szivét ezek a szenvedélyek töltik meg, az 
nem tudja Istent lélekben és igazságban imádni, amint 
azt Jézus követeli.
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K. Gy.! A megtérés, a helyes útnak a megismerése 
az emberi létnek egyik legnagyobb, legfontosabb kér
dése. Mindaddig, amig nem látjuk magunk előtt a he
lyes utat, amig nem irányítja figyelmünket arra egy út
jelző tábla, addig igen sokszor nem érezzük azt, hogy 
nem helyes úton járunk. Csak ha ott látjuk azt a mu
tató fát, amely mutatja nekünk, hogy melyik irányban 
kell haladnunk, ha életünket mcgfelelőleg akarjuk be
rendezni s ha ennek a mutatásánál megvizsgáljuk azt, 
hogy az az út, amelyen eddig haladtunk, vájjon ebben 
az irányban vitt-e bennünket, vagy pedig az eddig kö
vetett út helytelen volt. Ez az útmutatás, K. Gv.l benne 
foglaltatik a Biblia könyveiben, közelebbről az Üjtes- 
tamentum könyveiben, mert ezt az útmutatást Jézus 
Krisztus adta meg nekünk. A Bibliában vannak azok az 
intések és figyelmeztetések, amelyeket, ha mi megkér
dezünk, azok világánál láthatjuk, hogy vájjon eddig he
lyes nyomdokokon jártunk-e, vagy pedig eddigi járá
sunk az igazi céltól eltávolító mellékösvényeken történt.

Ezért oly fontos, hogy megismerjük az evangé
lium tanítását. Hiszen életünk főkérdése az, K. Gy.!, 
hogy vájjon az evangélium tanításából megtudjuk-e 
állapítani az életünk irányának helyességét, vagy hely
telenségét .és ezért oly fontos ránk nézve, hogy ennek 
az evangéliumnak a tanításait hallgassuk, szivünkbe 
véssük és ezekhez igazodjunk. Nem ok nélkül való volt 
a mi reformátorainknak az a követelése, hogy hadd ol
vassa a nép az Istennek kijelentett Igéjét, Istennek be
szédét, amelyben az. örökélet beszéde van, hadd győ
ződjék meg ki-ki saját maga arról, vájjon élete az 
isteni parancsolatoknak megfelelőleg van-e berendezve, 
vagy pedig azokkal ellentétben áll. Mert hiszen, ha en
nek a szorgalmas hallgatása és olvasása nyomán meg
győződik az ember arról, hogy eddigi élete helytelen
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irányban haladt, akkor van módjában változtatni éle
tének eddigi útirányán és van módjában az eddigi hely
telen irány helyett azt a helyes irányt választani, amely 
őt az egyre nagyobb tökéletesedés felé vezeti.

Krisztus, aki azt mondja: én vagyok az út, az igaz
ság és az élet, a helyes úton való haladástól teszi az 
igaz életet függővé; aki Krisztust választja, az él, mert 
az élet útját választotta.

K. Gy.! Milyen végtelenül megnyugtató, hogy ez a 
megtérés az evangélium tanítása szerint olyan könnyűvé 
van nekünk téve; milyen megnyugtató ránk nézve, hogy 
ezt a megtérést Isten ingyen ajánlja fel. Ha evangé
liumát olvassuk, ha arra figyelünk, meglátjuk az igaz 
utat, amelyen nekünk haladnunk kell és óh milyen vi
gasztaló, K. Gy.! hogy ennek az igaz útnak a megtaní
tásánál nem áll ott fenyegetően az Isten haragja ve
lünk szemben, hanem ott áll az Isten bűnt bocsátó ke
gyelme, amely jobban örül egy megtérő bűnösnek a 
megtérésén, hogysem 99 igazén, aki sohasem vétkezett. 
Milyen vigasztaló, hogy Üdvözítőnk azt mondja: ő 
azért jött e világba, hogy ami elveszett, azt megkeresse 
és megtartsa az örök élet számára. Bizony ti is em
lékeztek egyik legmegkapóbb tanítására, az elveszett 
juhról szóló példázatára, amelyben a jó pásztor nem 
engedi elveszni az eltévedt juhát, hanem utána megy, 
nyáját magára hagyja, csak hogy azt az egyetlen egyet 
megtalálhassa. Amikor megtalálja, nagy örömmel hozza 
vissza, összehívja szomszédait, hogy örüljenek vele, 
mert íme megtalálta juhát, amely elveszett vala.

Nem emlékeztek-e arra a példázatra, amelyet 
ugyancsak az Ür Jézus mondott az elveszett drakhmá- 
ról: egy asszonynak tiz pénze van és egy elvész, meg- 
gyújtja a gyertyát, kisöpri az egész házat, csakhogy azt 
az egyet megtalálja. És amikor megtalálta, egybehívja
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szomszédait és asszonybarátait s örömmel újságolja 
nekik: az elveszett drakhmát megtaláltam.

E példázatok leggyönyöriiségesebbje a tékozló 
fiúról szóló. Mindnyájan ismeritek. A fiú kikérte örök
ségét atyjától, idegen országban eltékozolta és oly sa
nyarú sorsra jutott, hogy a disznókkal evett együtt. 
Egyszer csak eszébe jutott: elmegyek az én atyámhoz 
és az atya ahelyett, hogy tékozló fiát haraggal utasí
totta volna el, tulkot öletett örömében és nagy lakomát 
rendezett, mert ime fia, aki elveszett volt, visszatért, 
megtért és ráborult atyja kebelére.

K. Gy.! Ha egyszer belátjuk azt, hogy életünk ed
digi folyása nem volt Isten igéjének megfelelő, ha meg
értjük, hogy téves utakon jártunk, ezek a példázatok 
mutatják, hogy milyen boldogító a megtérés, boldogító 
nemcsak annak, aki megtér, hanem boldogító Istennek, 
Jézusnak, a mi Üdvözítőnknek, mert ime amikor egy 
eltévedt juh megtér, a nyáj, amelyre gondot visel, egy 
taggal szaporodik és ennek a megtérése becsesebb, 
mint azoknak a megmaradása, akik sohasem vétkeztek.

K. Gy.! Senki nem szolgálhat két úrnak. Nem szol
gálhattok Istennek és a Mammonnak. Ez nem azt je
lenti, hogy ti józan munkássággal vagyont neszerezze
tek, hanem, hogy ne engedjétek a vagyonszerzést a ti 
életetek tulajdonképeni céljává lenni. Legyen az a va
gyon eszköz arra, hogy annak a segélyével lelketek ne- 
mesbülését munkáljátok, legyen eszköz arra, hogy an
nak segélyével lelketek annál tisztultabban emelked- 
hessék Istenhez. A vagyon segélyével annyi jót lehet 
tenni, az igaz keresztyén érzületet annyi vonatkozásban 
meg lehet bizonyítani. A vagyon segélyével le lehet tö
rülni a szenvedők könnyeit, fel lehet nevelni árvákat, 
lehet istápolni az iskolákat, az egyház intézményeit, tá
mogatni lehet a hazát szükségében. Mennyi minden jót

'i
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lehet tenni azzal a vagyonnal, ha az nekünk szolgánk és 
nem urunk. De amely pillanatban a vagyon urunkká 
lesz, nem tudunk többé Istennek szolgálni.

K. Gy.l Amily végtelen jóleső örömmel töltött el 
ragaszkodástok, szeretctetek látása, ép oly fájdalmas 
volna tudni azt, hogy közöttetek való megjelenésein 
nem volt egyéb pillanatnyi örömnyilvánulásnál. Én azt 
szeretném s az'lenne az én igazi benső örömöm, hogy 
ha köztetek való megjelenésem s az Isten igéjének 
igénytelen szavammal való hirdetése indításul szolgálna 
mindnyájatoknak, hogy keressétek Isten országát és an
nak igazságát, mert akkor, amint az Üdvözítő mondja, 
mindenek megadatnak tinéktek.

K. Gy.l Hadd tekintsem én ezt a felejthetetlen 
szép fogadtatást, amikor fiaitok kijöttek elém a község 
határáig, amikor leányaitok virágokkal fogadtak, ami
kor kicsinyek és nagyok oly lelkesülten vártatok, hadd 
tekintsem annak, hogy a ti szivetekben is él az evangé
lium szcretetc, mert ha nem élne, ügy bizonyára ennek 
az evangéliumnak egyik hirdetőjét nem fogadtátok 
volna olyan meleg rokonszenvvel, mint ahogyan engem 
fogadtatok. Hadd gondoljam, hogy ez a fogadtatás 
nem az én ismeretlen személyemnek szólt, hanem szólt 
annak az állásnak, amelyet egyházaink bizalmából ma
gyar református egyházunknak e dunántúli egyházkerü
letében elfoglalok, szólt annak az állásnak, amely folv- 
tatása annak a munkásságnak, amit itt a Dráva vidé
kén a ti Sztárai Mihálytok 120 gyülekezet megalapítá
sával kifejtett, folytatása annak a munkásságnak, amely- 
lyel a többi reformátorok a Bibliát, annak tanításait 
a hívők szivébe bevésni akarták.

K. Gy.l Ha arra gondolok, hogy azt a rettenetes 
veszteséget, amely 400 esztendővel ezelőtt ezt 
szágot érte, hogyan heverte ki ez az ország, ha

az or-
arra
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gondolok, hogy csak úgy tudta kiheverni, hogy a re
formátorok mind bűnbánatra hívták fel a népet és a 
nép screglett a bűnbánat zászlaja alá és vallásos ihle
tével, munkájával lehetővé tette, hogy aligSOév lefor
gása után újra hatalmas, virágzó lett, úgy hogy kül
földi fejedelmek kötöttek vele szövetséget. A hazának 
szent nevében kérlek benneteket, értsétek meg az idők 
jeleit! Az ország ma is oly szerencsétlen helyzetben van, 
mint volt 400 esztendővel ezelőtt, közvetlenül a mo
hácsi vész után s ebből a szerencsétlen helyzetből való 
kimenekülésre nincs más lehetőség, mint a hit, a val
lásos meggyőződés által megszentelt fáradozás itt a 
földön és javainknak magasabb célok szolgálatába ál
lítása.

K. Gy.l Értsétek meg szavamat, intésemet! Ez a 
szent gyülekezet mutassa meg életével azt, hogy méltó ' 
utóda azoknak, akik 400 esztendővel ezelőtt az evan
gélium zászlaja alá sorakozva, legjobb erőiket állítot
ták az egyház és a haza szolgálatába, amikor ezen a 
vidéken a török uralkodott. Ma is ebből a rettenetes 
helyzetből való kibontakozásra nincs más mód és lehe
tőség, csak az, ha nem az indulatoknak, a szenvedé
lyeknek, a Mammonnak, hanem az egy igaz Istennek 
szolgálunk, ha azon az úton járunk, amelyet a Názáreti 
Jézus kijelölt előttünk, akinek neve legyen áldott ma 
és mindörökké! Ámen.

A canonica visitatio 12 órakor az iskolában folyt le. Kis- 
dobsza, Merenye cs Nagydobsza ügyei vizsgáltattak meg. Püspök 
úr mély fájdalommal állapította meg, hogy a templomlátogatás 
sok kívánni valót hagy fenn.

Merenyén az énekkar megszervezését ajánlotta a gyülekezet 
figyelmébe. Kisdobszán a keresztyén irodalom pártolása tekinte
tében reményteljes mozgalom észlelhető. Püspök úr itt is nagy 
beszédet mondott a presbitériumok előtt az egykéről és küzde
lemre hivta fel az ellen mindazokat, akik hazájukat és egyházukat
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szeretik. Jóleső örömmel nézte meg a küldöttség a nagydobszai 
egyház régi kéziratos énekeskönyvét és a papiakon levő régi 
családi könyvtárt, melyből Barla Szabó János, ez a nyugdíjba 
ment, de most is teljes szellemi frisseséggel munkálkodó 79 éves 
lelkésztársunk a pápai főiskola könyvtárának is Ígért a könyv
tárból hiányzó könyveket.

Egyházak története.

N agydobsz a.
Lelkész: Szabó 'Géza, sz. 1894. Nagydobszán szolgál

1927 óta.
Tanító: Vitéz Tatár Bálint, sz. 1891. Nagydobszán szolgál

1921 óta.
Gondnok: ifj. Bödő István. Presbiterek: Csillák János, 

Farkas János, Győr János, Gyalus János, Kakas József, Jakab 
József, Márton János, Mentve István, Kovács István, Szente 
István, Vajda József, Varga József.

Nagydobsza 1277-ben királynéi birtok. Az 1332—1337. évi 
pápai tizedjegvzék szerint plébániája volt. Református egyháza 
a legrégebbiek közül való. Ugyanis már jóval a mohácsi vész 
előtt az üldözött hussziták közül sokan megtelepedtek itt s mint 
jó iparosok akkor ritkaságszámba menő szép és díszes kőtemplo
mot építettek, melynek anyagát később a törökök a szigetvári 
várfalak megerősítésére elhordták, alapköveiből azonban újabban 
is több felszínre került a falu felső részén épült házak alapozása 
alkalmával. A magyar reformáció a legnagyobb valószínűség 
szerint még Sztárai Mihály működése alkalmával beolvasztotta 
a nagydobszai husszita gyülekezetei. Erre enged következtetni 
a gyülekezet irattárában ma is meglevő, féltékenyen őrzött, rend
kívül nagyértékü kézírásos énekeskönyv, »Passios könyvet, mely
nek tartalmából és kiviteléből arra lehet következtetni, hogv még 
Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítása előtt keletkezett. A 
»Passios könvv« egyik éneke, a 94. zsoltár fordításának kezdő 
betűiből »Michael Starenus contra impiostt olvasható. A lelki- 
pásztorok neveiről egészen a XVU. század második feléig terjedő 
adataink vannak.

Templom. A hussziták által épített s a törökök által elhor-
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dott díszes kőtemplom helyett a község felső részén, a régi teme
tőben emeltek fatemplomot, mely azonban a török dulásnak 
szintén áldozatává lett, de egy erős mestergerenda megmaradt 
belőle lb03 év felirattal s c gerendát az akkori község alsó végén 
épített iskolába helyezték el. A harmadik templom voltaképpen 
a mostani. A XVIII. század végén villámcsapásból támadt tűz 
részben megsemmisítette s harangjait elolvasztotta, de ISOS-ban 
újraépítették. 1911-ben hatalmas tornyát vörösrézzel fedték 
mintegy S000 korona költséggel, az egész templomot meg
újították. De a világháború alatt a vörösréztetőt elrekvirál- 
ták s gálvánizált bádoggal pótolták. 191 -1-ben orgonát is ren
deltek a pécsi Angster-cégnél, azonban a háború kitörése miatt 
a gyár nem tudta azt elkészíteni. Hadi célra igénybe vették az 
egyház két darab 3S7 kg. súlyú harangját is, melyeknek helyébe 
a gyülekezet 1925-ben a soproni Seltenhofer-cégnél ugyancsak 
két darab 534 kg. súlyú harangot öntetett 55 millió korona érték
ben. A templom rendkívül masszív, várszerii épület hatalmas ■ 
sudár toronnyal.

A nagyméretű s tágas lelkészlakásról, valamint az iskola- 
épület készítéséről adatok nem érkeztek be.

Lelkészek. Csak általános adataink vannak, melyek szerint 
1681 óta 23 lelkésze volt a gyülekezetnek, kik közül a két utóbbi 
szolgálati idejét közölhetjük. Barla Szabó János 1884—1926, 
Szabó Géza 1927-től a mai napig.

Tanítók. A régebbi tanítók neveit szintén nem tudjuk. 
Schmidt Béla 1897—1920. A szerb megszállás alatti durva bá
násmód áldozatává lett. Vitéz Tatár Bálint 1921-től a mai napig.

Kisdobsza.

Lelkész: Liber István, sz. 1S97. Kisdobszán szolgál 1927 óta.
Tanító: Patkó József, sz. 1S9S. Kisdobszán szolgál 1925 óta.
Gondnok: Csokona Imre. Presbiterek: Berta István, Fe- 

kccs Imre, Borbás Sándor, Csutak István, Károly István, Pókos 
István, Dobor János, Kálmán Gábor.

Legrégebbi története Nagyclobszáéval azonos, amellyel — 
különben is közel lévén hozzá — mint társegyház egy egyházat 
képezett. Önálló története úgyszólván 1859-től kezdődöleg van, 
amikor anyaegyházzá alakult.

1851-ben az elkülönítés alkalmával a kegyes tanítórend,
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mint földesuraság egy telket adott a tanítónak s 12 hold szántó
földet az egyháznak. E földek jövedelméből s közteherviselésből 
építették fel templomukat s leikészi lakásukat.

Templom. A mostanit megelőzően egy roskatag sártemplo- 
muk volt, melynek helyébe 1859-ben földjeik jövödelméből s 
nagy áldozataik segítségével építették fel a ma is fennálló ízlé
ses, szép templomukat, melyet 1905-ben teljes egészében renovál
tak. Harangjuk elrekviráltatván, 1925-ben két új 380 kg. súlyú 
harangot öntettek a Seltenhofer-féle soproni öntödében.

Isit óla, t unit ólakás. 1861-ben építették az összes mellék
épületekkel együtt. '

A lelkészlakás. 1859-ben épült s 1901-ben külön épített 
irodahelyiséggel nagyobbították.

Lelkészek. Odor József 1S59—1902, Mátyás Mihály 1903— 
1925, Libcr István 1927-től a mai napig.

Tanítók. Régebbi tanítókról nincsenek adataink. Vecsey 
Lajos 1890—1915, Tóth Sándor 1916—1920, Györfi Lajos 
1920—1921, Vecsey Sándor 1921 —1925, Patkó József 1925-től 
a mai napig.

M e r e n y e.

Lelkész: Szigcthy Sándor, sz. 1861. Merenyében szolgál
1893 óta.

Tanító, az iskola községü jellegű, ref. vallásu tanítóval. 
Jelenleg tanító: Juhász József.

Gondnok: Farkas István. Presbiterek: Bálint József, Huszár 
János, Borbás Sándor, Jakab Illés, Petes János, Káró József, 
Sárosi József, Huszár István.

Mcrenye a XV. század végén Baranvavármegyéhez tartozott 
és a szigetvári vár tartozéka gyanánt van felemlítve az egykorú 
oklevelekben. A török világban a falu északkeleti részén mecset 
állt. Igen régi egyház, valószínűleg az c vidéken levő többi 
egyházzal egyidejűleg a reformációnak hazánkban való elterje
dése első korából. A falu északi részén épült téglatemplomát a 
törökök a szigetvári várhoz vitették, állítólag a vidék lakosait 
Mcrcnyétől Szigetvárig felállítva s a téglákat kézről-kézre adó- . 
gatva. Ettől kezdve hosszú ideig nem volt templomuk, de azért 
prédikátoraik egy-egy tiszta házban összegyűlt híveiknek mindig 
megtartották az istentiszteleteket. Utóbb két ízben is építettek

15
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már templomot. Vallásszabadságában nem háborgatták, mindig 
tartottak prédikátort s jóidéig Tótszentgyörgy is ide tartozott, 
mint filia.

Templom. Első templomuk a török által elpusztíttatván, 
sokáig nem építhettek újat, mig III. Károly király uralkodásakor 
1724-ben egy kis fából készült oratóriumot állítottak fel. De ez 
17S0-ban elpusztulván, a következő évben ismét fatemplomot 
építettek. A4ai templomuk voltaképpen e fatemplom újjáépítése, 
téglaalappal, majd téglafalakkal ellátása útján állott elő.

A lelkészlakás lS4S-ban készült téglából, szilárdan.
Iskolamesterük régebben csak egyszer volt 1786-ban D/2

évig.
Lelkészek. Eddig 30 lelkészük volt, kikről csak emlékezet 

maradt, de pontos adat nem. Szigethy. Sándor szolgál 1 SQ3-tól
a mai napig.

Tanítók. Az 1786-ban működött oskolamester neve nem 
maradt fenn. Régebbi tanítóikról épúgy mint előzetesen ref. 
iskolájuknak a község részére átadása idejéről nincsenek ada
taink. Utóbbi időkben községi tanítóik voltak valamennyien re
formátusok: Újvárosi István 1877—1003, Csicskár József 1003— 
1006, Kun Ede 1006—1010, Tatár Bálint 1010—1021, Juhász 
József 1021-től a mai napig.

1



14. Bürüs-Várad, Magyarujfalu, 
Gyöngyösmellék.

Május 21-én reggel 8 óra után Kisdobszára érkezett Püspök 
úr, ahol a lelkészlak előtt nagy tömeg várta. A leventék között 
Liber István lelkész üdvözölte.

Gyöngyösmelléken Dömötör Lajos lelkész mondott szívből 
fakadó Istenhozottat, a díszkapunál fényképezés volt. A leventék 
között vonult be püspök úr a lelkészlakra, ahol Dombai Erzsébet 
csokorral üdvözölte. A templomban Püspök úr buzgó imát mon
dott.

Bürüs határában a leventék és a nagy közönség élén Cso- 
kona János büriisi bíró mondott beszédet, majd innen lassú lé
pésben, énekeket zengve kísérte a tömeg a kocsikat a lelkészlak
hoz, ahol Peti Lőrinc lelkész, Püspök úr régi jó barátja fogadta 
lelkes beszéddel. Kovács Juliska az ifjú leányok, Mátyás Erzsé
bet az ismétlésük, H. Kovács Juliska az elemi iskolások nevében 
mondottak ügyes köszöntőket és adtak át szép csokrokat. Itt 
csatlakozott a küldöttséghez Nagy Árpád szolgabiró. A tágas 
templom régi házi szövöttekkel volt ízlésesen díszítve. Peti 
Lőrinc imádsága után Király Erzsébet és Szabó Kocsis Erzsébet 
duettet énekeltek, a biirüsváradi egyházi énekkar Huszár István 
vezetésével a »Térj magadhoz drága Sion«-t énekelte. Az orgo
nán Koczó János drávaivánvi lelkész játszott, ugyanő a prédikáció 
után szólót is énekelt.

Püspök úr Mt. 11:2—4., 6.,. 11. alapján prédikált, buz
dítván a híveket Isten igéjének tudakozására és az istentisztelet 
gyakorlására.

Püspök úr egyházi beszéde.

AtapigC: Máté XI : 2—4., 6., 11.

»Kcgyelcm nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és az Ür Jézus Krisztustól.« Az apostol e

15*
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szavaival köszöntelek benneteket bürüsi szent gyüleke
zet tagjai. Köszönthetnélek-e bolclogítóbb kívánsággal, 
mint az apostol fentebb idézett szavaival, melyben az 
Isten áldó kegyelmét kéri gyülekezetére és békességet 
kér gyülekezete tagjai számára. Annak áldó kegyelmét 
kéri gyülekezetére, akitől jő alá minden jó adomány 
és azt a békességet, amely a szívnek, a gyülekezetnek 
és a községnek egyaránt békessége. Óh, bizony, K. H.!, 
nem köszönthetnélek boklogítóbb, üdvözítőbb szavak
kal az apostol eme szavainál, amelyekhez én a magam 
részéről csak az őszinte meleg köszönet szavait kívá
nom fűzni azért a kedves, feledhetetlen fogadtatásért, 
amelyben engem idejövetelem alkalmával részesítette
tek. Oly jól esett lelkemnek itt a község bejárata előtt, 
amint a község bírája a község elöljáróságát vezette s 
hallottam közvetlenül mellettem felhangzani amaz örök
szép éneket, amelyben a Szent Lelket hívja segítségül 
e szent gyülekezet, akinek áldó kegyelme szolgál a 
gyülekezet épülésére és oly jól estek azok az üdvözlő 
szavak, amelyeket a határos egyházak nevében e gyü
lekezet érdemes, agg lelkésze intézett hozzám, oly jól 
estek a virágcsokrok, melyeket a gyülekezet leány
tagjai és iskolás gyermekei nyújtották át nekem.

K. Gy.! Önkéntelenül is arra gondolok, amikor a 
meleg fogadtatásnak e felejthetetlen részleteire gon
dolok vissza, hogy mi más jutott osztályrészül annak 
a prófétának, akiről maga az Idvezítő azt mondja: az 
asszonytól született emberek között nem volt nagyobb 
nála és aki, amint a felolvasott szent lecke szavai ta
núskodnak, most Heródestől börtönbe vettetve síny
lődik a helyett, hogy a népnek szeretete venné körül, 
annak ragaszkodását látná mindenütt, súlyos börtön- 
büntetését szenvedi. De óh, K. Gy., úgy érzem, hogy 
amint az életemben már tényleg meg is történt, ha fog-
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ságot vagy bcbörtönö/tetést kellene is szenvednem az 
én Uram, a Jézus Krisztus evangéliumáért, vallanám 
azt akkor is, mint ahogyan most vallom ti előttetek, 
akik a szeretet megindító jeleivel halmoztatok el.

Keresztelő Jánosról szól felolvasott szent leckénk, 
Keresztelőről, aki börtönben sínylődik és a börtönből 
követeket küld el Jézushoz azzal a kérdéssel, Te vagy-e 
az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus Keresztelő János 
két küldöttének csendes nyugalommal válaszol, nézze
tek körül és lássatok, amit láttok, azt vigyétek meg ize- 
netképen Keresztelő Jánosnak. Nem kezdi bizonyít
gatni, hogy valósággal ő az, aki eljövendő volt, csak 
azokra a tapasztalatokra mutat rá, amelyeket ezek a 
követek is megtapasztalhatnak: a vakok látnak, a sán
ták járnak, a poklosok megtisztulnak és a siketek halla
nak, a halottak feltámadnak és a szegényeknek az evan
gélium hirdettetik. Ehhez csak azt fűzi hozzá, boldog, 
aki énbennem meg nem botránkozik. S amikor Keresz
telő János követei eltávoznak, hogy megvigyék Jézus
nak ezt a rövid, méltóságteljes üzenetét, akkor Jézus 
a sokasághoz fordul és azt kérdi tőlük: mit látni men
tetek ki a pusztába, vájjon ingadozó nádszálat-e, amely 
a szél hajtására meghajlik, vagy puha bársony ruhába 
öltözött embert-e, akik puha ruhákat viselnek, a kirá
lyok palotáiban vannak. Avagy prófétát mentetek ki 
látni, bizony mondom néktek, ez a Keresztelő János, 
akinek a követei most itt voltak, ez nagyobb minden 
ótestamentumi prófétánál s ekkor teszi hozzá: az asz- 
szonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Ke
resztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek or
szágában, nagyobb nálánál! Oh, micsoda kemény, szi
gorú ítélet ez annak a szelíd Jézusnak ajkairól, aki oly 
megértéssel tekint a bűnösre, aki a bűnös asszonynak 
könnyeit letörli, aki oly vigasztaló szavakkal fordul
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azok felé, akik töredelmes bűnbánatiul verik mellüket 
és nem merik az Ür Istenhez felemelni szemüket, mert 
nem tartják magukat méltónak arra, hogy tekintetük 
egyenesen az Ür Istenhez emelkedjék. Mily szigorú Íté
let ez Jézustól, különösen, ha hozzávesszük, hogy ki 
volt Keresztelő János. Hiszen nem tett egyebet, mint 
a Krisztus útját egyengette, megtérésre hívta fel az 
embereket, hogy elközelgett az Istennek országa, an
nak az Istennek országa, akinek képviselője volt Jézus 
e földön. Nem tett egyebet, mint a rnegtérőket megke
resztelte, mert úgy tartotta, hogy az eljövendő Mes
siás lesz az a nagy személyiség, akinek ő még saruját 
megoldani sem méltó. Ő volt az, aki, mikor Jézus meg
jelent nála, hogy keresztelje őt meg, vonakodik azt 
végrehajtani, azt mondván, Tőled kell nékem megke- 
reszteltetnem és csak Jézus kényszerítő szavának en
gedve keresztelő meg az Urat a Jordánban. íme, ő 
volt a Jézus útjának az egyengetője és most erről a 
Jánosról hangzik el Jézus kemény Ítélete, hogy aki 
legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb annál, 
akinél nem támadott nagyobb az asszonyoktól szülöt
tek között. És miért, K. Gy.? Egy szóval megmondja, 
azért, mert ez a János, aki a Jézus útját egyengette, 
elkezd kételkedni azon, hogy Jézus-e az igazi meg
ígért Messiás, annak a népnek a megváltója, amely
nek a körébe jött, vagy pedigrnást kell várni? A Jézus 
személyében, küldetésében való kételkedés az, ami Jé
zus ajkait ezeknek a kemény szavaknak a kimondására 
fakasztja, óh, mert aki kételkedik Jézus valódi külde
tésében, annak a keblében megrendült a hit, az nem 
igazán Jézusé többé, a hitnek a helyét a kételkedés 
foglalja el, az Jézust nem úgy tekinti többé, mint a 
váltságnak biztos zálogát, nem látja többé Jézust a 
maga isteni küldetésében, hanem csak úgy tekinti őt,
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mint egyet a sok közül és felveti lelkében a kérdést, 
vájjon ez a Jézus-e az, aki eljövendő vala, vagy mást 
várjunk?

K. Gy.! Mi megértjük Keresztelő Jánosnak ezt a 
kételkedését: János azt gondolja, hogy Jézusnak eljö
vetelével az Isten országa, amint azt a zsidók elgon
dolták, azonnal megvalósul, annak virágzása azonnal 
látható lesz és most ime a helyett, hogy Istennek ez az 
országa bekövetkezett volna a zsidó felfogás szerint, 
most ő, Jézus útjának egyengetője, Heródes által bör
tönbe vetve sínylődik, tehát a megígért Megváltónak, 
Jézusnak még annyi hatalma sem volt, hogy őt a fog
ságból kiszabadítsa. Gyötrődik, sínylődik és így tá
mad lelkében a kételkedés, hát igazán ez a Jézus-e a 
valódi Messiás, nem kell-e mást várnunk? És erre 
mondja Jézus, boldog az, aki én bennem meg nem bot- 
ránkozik. Erre mondja azt a szigorú ítéletet, hogy aki 
legkisebb a mennynek országában, az nagyobb ennél a 
Keresztelő Jánosnál, akinél nagyobb nem támadott az 
asszonytól szülöttek között.

Igen, K. T., Jézus azt akarja, hogy higvjünk, biz
zunk benne teljes szívvel, amelyhez a kételkedésnek 
semmi árnyéka nem fér. K. Gy., mi sokkal szerencsé
sebb helyzetben vagyunk az ótestamentum utolsó nagy 
prófétájánál, az újtcstamentum előkészítőjénél, Ke
resztelő Jánosnál, mi Jézusnak immár 2000 esztendős 
uralkodását szemlélhetjük a világtörténelemben, lát
hatjuk azt az óriási átalakulást, amelyen ez a világ át
ment azzal, hogy a Jézus evangéliuma, mint az asszony
nak a kovásza a lisztet, úgy megposhasztotta, átjárta 
az emberiséget, mi sokkal szerencsésebb helyzetben va
gyunk Keresztelő Jánosnál s mégis nem merül-e fel 
sokaknak a lelkében a kételkedés, vájjon ez a Jézus-e a 
megígért Messiás, az emberiség üdvösségre vivője,
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vagy mást várjunk? Nem támacl-e fel a kételkedés, 
hogy vájjon mindaz, amit Jézusról az evangéliumokban 
olvasunk, amit, mint az ő tanítását elfogadunk, az való
sággal az ember üdvösségét szolgálja-e, vagy pedig 
más tanításokat, más üdvösségre szolgáló intéseket, fi
gyelmeztetéseket várjunk.

K. Gy.! Ha megnézem e gyülekezetnek templomát, 
amely oly nagyon megkívánja, hogy kívülről és belül
ről is helyreállíttassék, ha hallom e gyülekezetnek 
egyetlen harangját, amelyhez nem jött társul az elvitt 
harang helyébe új pár harang, ha hallom, hogy e gyü
lekezetben az istentisztelet látogatása nem olyan mérvű, 
mint amilyennek lennie kellene, nem kell-e arra gon
dolni, hogy itt a lelkekbe beférkőzött a kétely', hogy 
vájjon Jézus-e az igazi, vájjon nem azok a tanok-e az 
igaziak, amelyek Jézustól eltérőleg másban látják az 
ember üdvösségét, boldogságát és nem abban, hogy az 
embert az Istenhez emeljék és gyermeki alázatra tanít
sák. Én megértem, K. Gy., ha az az irtózatos világhá
ború, amely sorainkban éppen a mi napjainkban oly 
borzalmas pusztítást végzett és a világháborút követő 
események éppen itt az ország délnyugati részén a lel
keket kételkedőkké, ingadozókká tették. Én ezt megér
tem, de a magam atyai szivének egész szeretetével for
dulok hozzátok, atyai szivem egész szeretetével intelek 
és figyelmeztetlek benneteket is: »nem adatott emberek 
között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk 
megtartatnunk^ hanem az egy názáreti Jézus Krisztus 
neve (Csel. IV: 12).

K. Gy.! Ne keressétek ti a ti boldogságtokat múló 
földi javakban. Ezeknek a földi javaknak túlságos szc- 
retete elvon benneteket attól, aki intett és figyelmezte
tett bennetek arra, hogy ne gyújtsetek magatoknak 
kincseket, amelyeket a lopó ellophat, a moly és a rozsda

1
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megemészthet, hanem olyan kincseket gyűjtsetek, ame
lyeket a tolvaj ki nem áshat és a rozsda meg nem 
emészthet.

Csak gondoljunk arra, hogy mennyire igaznak bi
zonyult ez a mondás az utolsó éveknek gazdasági életé
ben. Nem éltétek-e át magatok is, hogy azok a javak, 
amelyeket oly nagynak, mindenek felett becsesnek 
tartottatok, egyszerre csak kezdettek elértéktelenedni 
s azok, akik azt gondolták, hogy ezekkel a maguk jö
vendőjét biztosítják, egyszerre bizonytalanságban let
tek gyermekeik és saját jövendőjük felől. Azok a javak 
egyre jobban tűntek, pusztultak s egyszerre azon vet
ték magukat észre, hogy kiesett kezükből a bot, amelyre 
támaszkodni akartak. Aki földi javakban bízik, K., az 
nagyon ingatag alapra fekteti a maga bizodalmát. Aki 
ellenben a föídi javak helyett a lélek javait tartja a 
maga legfőbb céljának, az nem csalódik soha, mert a 
Krisztus nem csal meg, Ígéretei beteljesednek az utolsó 
betűig.

K. Gy.l Vannak köztetek, akik talán a testnek múló 
élvezeteiben találták életük legfőbb boldogságát, akik 
azt gondolták, hogy a bornak mámora eléjük varázsol 
egy szép világot, amelyben boldogabb élni, mint ebben 
a közönséges világunkban. Mit tapasztalhatnak ezek is? 
Azt, hogy ha a bornak mámora eloszlik, akkor csak 
annál keserűbb valóság az, amelyre ébrednek, az egész
ségüket teszik tönkre, inig hogy ha a szebb világot 
nem ilyen élvezetekben keresik, hanem keresik abban, 
amit nekünk Jézus Krisztus mutatott meg, akkor hogy 
ha a földi életben időnként megpróbáltatások nehezed
nek is rájuk, de ott van a boldogító tudat, hogy ez 
csak átmenet, amely után mi az Istennel, a mi Atyánk
kal egyesülünk a Krisztusban a hit által. Akik más 
szenvedélyek kielégítésében keresik a maguk boldog-



234

ságát, óh nem ébrednek-e arra a vigasztalan, sivár tu
datra, hogy nincs olyan indulat vagy szenvedély, amely 
az embert állandóan boldogítani tudná. A hivő tudja, 
hogy az a lélek, amelyet az Isten a maga szájából le
helt az emberbe, örök vágyódással tekint a mennyei 
Atya felé, érzi, hogy a föld salakjától egyre jobban 
tisztul, hogy a Krisztusé lesz, érzi, hogy azt az életet, • 
amelyet a Krisztus élt, egyre jobban a magáévá tudja 
tenni és mint a Krisztusba oltott ág, tőle veszi táplálé
kát és terein olyan gyümölcsöt, mint aminőt a Krisz
tusba oltott éleinek teremnie kell: az igaz keresztyén 
hit boldogító gyümölcseit.

K. Gy.! A mérleg két serpenyője ott áll előttünk. 
Egyiken a földi vagyon, élvezet, a Maliimon szeretető, 
a gyűlölködés, a békétlenség, a másik oldalon az az is
teni békesség, amelyet az apostol a híveknek ajánl és 
amellyel én köszöntöttelek benneteket, a léleknek az a 
nyugodt öntudata, hogy napról-napra minden mi gyar
lóságunk, minden mi fogyatkozásunk dacára is előbbre 
haladtunk, ha csak egy-egy lépéssel is azon az úton, 
amelyet az Idvezítő jelölt ki három évi prédikálása 
alatt, előbbre haladtunk azon az úton, amely a tökéle
tesség felé visz bennünket, a felé a tökéletesség felé, 
amelyet a Jézus Krisztus az Atyának képében a leg
tökéletesebben rajzolt meg előttünk és amely felé 
való haladásunk kelti azt a boldogító érzést, amit nem 
háboríthat meg semmi sem, mert tudjuk, hogy mi is 
fiák és örökös társak vagyunk, örökösei annak az 
örökkétartó boldogságnak, amelyet Jézus az Isten or
szága eljövetelében készített el a mi számunkra.

K. Gy.! Amikor fölhívlak benneteket arra, hogy 
tudakozzátok az Írásokat, hiszen örök életnek beszéde 
vagyon azokban, amikor felhívlak, hogy az istentiszte
let szorgalmas gyakorlásával szerezzetek magatoknak

I
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lelki kincseket, melyeket nem veszthettek el soha, en
gedjétek meg, hogy azt a fogadást, amelyben ma en
gem részesítettetek, úgy tekintsem, mint a ti lelketek 
mélyén szunnyadó vágynak az előretörését. Hisz en
gem az én személyemben nem ismertetek, az én sze
mélyemben azt az állást tiszteltétek meg, amelyet én 

. ma az egyházkerületben a mi gyülekezeteink bizalmá
ból betöltők. Személyemben a református anyaszent- 
egyháznak a püspökét tiszteltétek meg, megmutatván 
éppen ezzel a tiszteletadással, hogy hívek vagytok ehhez 
az anyaszentegyházhoz, fiainak érzitek magatokat. Óh, 
hadd tekintsem én ezt a feledhetetlen fogadást annak 
a zálogául, hogy él e gyülekezetben a hit, hogy nem 
kell reá is alkalmazni, amit Krisztus alkalmazott Ke
resztelő Jánosra, hogy aki legkisebb a mennyek orszá
gában, az nagyobb ennél a nagy embernél, hogy él 
a hit, amely nem engedi magát elszakíttatni a Krisz
tustól, hanem a vele való. bensőséges egyesülésben ke
resi boldogságát.

K. Gy.l Milyen boldogító érzés volna rám nézve, 
ha azt hallanám-, hogy e gyülekezet mindent elkövet 
roskadozó templomának megjavítására, harangjainak 
visszaszerzésére, az istentisztelet minél nagyobb szám
ban való látogatására, a gyülekezeti élet megelevení- 

' tésére és akik itt a templomban most előttem ülnek, 
lesznek valóban Isten templomává, mert az igazi gyü
lekezet Krisztusban élő emberi szivekből épül fel.

K. Gy.l Milyen áldás volt az, amikor ma reggelre 
a tegnap délutáni jótékony májusi eső felüdítette a 
mezőnek füveit, a rétnek virágait, a kalászba szökkenő 
gabonákat, de még nagyobb áldás volna az, ha az én 
egyszerű buzdításom, intésem a lelkekben újra fel
keltené a Krisztus iránti odaadó, lángoló szeretetet, 
hogy ha az elvetett mag itt ezekben a szivekben is
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kalászba szökkennék és meghozná áldásos gyümöl
cseit, némelyeknél harminc, némelyeknél hatvan és né
melyeknél száz annyit!

Adja a minden jóságnak, könyörületcsségnek Is
tene, hogy ez a szent gyülekezet szerezhesse meg ne
kem ezt az örömet s magának azt a boldogságot, ame
lyet az evangéliumnak igaz szívvel való átkarolása ad
hat meg csupán. Hogy így nyerhessen a földön nyu
godt, boldog életet és részesévé lehessen az örökké- ' 
való életnek odafenn a mennyekben, az Ür Jézus Krisz
tus által. Ámen.

Templomozás után a tágas papiak udvarán folyt le a kül
döttségek fogadtatása. A teklafalui körjegyzőséghez tartozó köz
ségek nevében Boros János jegyző, az egyházak nevében Ger
gely Győző magyarujfalui lelkész, az iskolák nevében Ptacsek 
Teofil magyarujfalui tanító, a bürüsváradi levente-egyesület ne
vében Gyenis István oktató, gróf Andrássy Sándor uradalmi 
tisztikara nevében Vondracsek Róbert tiszttartó, a hüriisi kis
gazda olvasókör nevében Peti Sándor s.-lelkész mondottak 
talpraesett beszédeket. Megkapó volt, mikor a hatalmas diófa 
alatt szorongó tömeg ajkairól felzúgott a Szózat dallama.

A canonica visitatio Magyarujfalu, Gyöngyösmellék és 
Bürüs ügyeit vizsgálta meg, részletesen foglalkozván úgy az 
anyagi, mint a szellemi résszel.

Délután az iskola megvizsgálása következett. A növendé
kek az éneklésben igen szép haladást mutattak.

Este a két falu: Bürüs és Várad ifjúsága a Piros bugyel- 
lárist adta elő Peti Sándor gondos betanításában.

Egyházak története.

Bürüs—Várad.

Lelkész: Peti Lőrinc, sz. 1852. Bürüsön szolgál 18S0 óta. 
Tanító: Huszár István, sz. 1903. Bürüsön szolgál 1927 óta. 
Gondnokok: Király József, Vajda István. Presbiterek:



— 237

Csokona Ferenc, Csordás József, Győri József, Kovács H. János, 
Kovács József, Nagy János, Tóth József, Vitári József.

Bürüs és Várad társegyházak keletkezése a legnagyobb 
valószínűség szerint Sztáray Mihály reformátor működésére ve
zethető vissza, ki a Dráva mentén 120 egyházat alapított. A 
mocsaras őserdők cmclkedettebb részein megtelepült községek 
egyházának keletkezését és legrégebbi történetét különben ho
mály fedi a XV111. század kezdetéig. 1718-ban volt egy borona 
oldalú temploma, papjainak névsorát 1729-ig tudjuk visszave
zetni, rektoráról azonban csak 1828-tól kezdve tudunk. 1823- 
ban terjesztik be a tanítói díjlevelet, melyben a harangozást is 
a rektor kötelességévé teszik. Az 1860-as évektől a gyülekezet 
ttoppant áldozatokkal építi fel középületeit: 1860-ban lelkész
lakását, 1869-ben templomát, lSS4-ben iskoláját, 1896-ban gaz
dasági épületeit; 36 év alatt 37.000 frt.-ot áldozván tisztán a 
maga erejéből építkezésre. Az 1857-iki birtokelkülönítésig cse
kély javadalmu s félreeső helyen fekvő »sarok ecclesiábam: a 
lelkészek csak igen rövid ideig maradnak. A tanítókat is jóidéig 
úgy fogadják, »házról-házra tartják« s ha a biró szükségesnek 
látja, vesz nekik csizmát, de ha valami féreértés támad, vagy 
kenyerét biztosító díjlevelet kér, a szegén)' rektor menesztetik.

Templom. A legelső templom, melyről említés van, 1718- 
ban borona oldalakkal épült, de tetejét 1723-ban villámütés 
érte. Két évi könyörgés után másodszor 1776-ban, harmadszor 
1806-ban engedték meg javítását és fazsindellyel fedését. 1839- 
ben újabb templomot építettek, fatalpra, boronára ugyan, de 
már toronnyal ellátva, inig a régi templom mellett 1730-tól 
kezdve külön lábakon állt harangjuk. A mostani templom 1869-ben 
készült 21.000 fit. kiadással sudár toronnyal, erős falakkal, hatal
mas boltozatokkal. Ízléses, szép épület. A főpásztori látogatást 
követő hónapokban az egész templomot 5000 pengő kiadással 
renoválták. Az 1910-es években a pécsi Angster-cégtöl egy hat 
változatú pneumatikus orgonát szereztek be. 1927 őszén pedig 
két darab 400 és 200 kg.-mos harangot öntettek Slezák László- 
nál Budapesten 5000 pengő költséggel. A rekvirálásból meg
maradt kisebbik harangjukat ugyanekkor Váradnak ajándékozták.

Lelkész/tik. A mostani 1860-ban készült 7000 frt. kiadás
sal. Igen tágas, kényelmes épület.

Iskola, iaiiiíólakás. Az első iskola és tanítóház 1829-ben 
épült. A jelenlegit lSS4-beu emelték 6000 frt.-ért. Nagyméretű, 
tágas épület.
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Lelkészek: Békési ? 1729—1732, Pápai nevű öreg jött 
1732-ben, Sarkady Sámuel 17-19, Sóvári József 1750, Baranyai 
István 1765 (ez kezdte meg az anyakönyvezést), Újhelyi Mihály 
1769, Üreg Vessejj István 1777, Béczi György 1780, Kaposi 
Gábor 17S4, Csipják Mihály 1790, Sápi Péter 1791, Ardai 
Mihály 1795, Dús Sámuel 1799, ifj. Vessejj István 1801, Szénási 
István 1S02—1S20, Csuka vákánt rektor 1820—1S21, Kardos 
Zsigmond 1S21 —1826, Begedi Bertalan helyettes 1826—1827, 
Benkő János 1827, Veres Izrael 1S27—1S50, Nagy László he
lyettes lS51-ig, Nagy Lajos 1851 —1S56, Peti Sándor 1856 — 
1S7S, Jóba József helyettes 1878—18S0, Peti Lőrinc 1880-tól 
a mai napig.

Tanítók: Strézsi György 1828-tól. Közbeeső adatok hiá
nyoznak. Izsák Lajos 1874 —1910, Lőczy Lajos 1911 —1926, 
Huszár István 1927-től a mai napig.

Magyarujfalu.

Lelkész: Gergely Győző, sz. 1S79. Magyarujfalun szolgál
1905 óta.

Tanító: Ptacsek Teofil, sz. 1879. Magyarujfalun szolgál
1920 óta.

Gondnok: Bognár József alsó. Presbiterek: Berta József, 
Ös István keleti, Bós István, Tóth János, Lázár János, Üs János, 
Bognár József felső, Bós Sándor.

Magyarujfalut szintén a legősibb gyülekezeteink közé le
het számítani, mint hogy bizonyosra vehető, hogy az e vidéken 
diadalmasan terjedő reformáció hatásától ez sem maradhatott 
érintetlenül. Múltjáról azonban nem maradt fenn semmiféle irat, 
mert az egész falut 1842-ben a templomon és két polgárházon 
kivül megsemmisítő tűzvész minden régi feljegyzést elpusztított, 
a lelkészlakból csak az anyakönyvet és egy urasztali kelyhet 
tudtak nagynehezen megmenteni. Az 1784. évvel kezdődő meg
mentett anyakönyvből ismerjük az azóta szolgáló lelkészek ne
veit és szolgálati idejét s Németh Ferenc segédpap feljegyzését, 
mely szerint a magyarujfalui első templom 1675-ben, a második 
1784-ben épült, természetesen az akkori idők szokása szerint 
sövényből, fatalpra, sárral betapasztva.

A kis népességű gyülekezetben 1869-ig a lelkész végezte 
egyúttal a tanítói teendőket is. Ekkor segédtanítót alkalmaztak,
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de azok folytonos változása s a taneredmény gyengesége miatt 
az egyházmegye közbenjöttével, mivel a gyülekezet a fizetést 
megállapítani nem akarta, 1880-ban rendszeresítették a tanítói 
állást.

Templom. Az 1075-ben épített első és az 1784-ben készült 
második templom sövényből fatalpra, sárfalakkal építtetett a 
lelkész kertjében. A mai szép templom 1856—1857-ben emelte
tett a hívek anyagi áldozatának s közmunkaszolgáltatásának igen 
nagy igénybevételével. Fazsindellyel fedett, kis kúpban végződő 
tornyát az 1 SS-l-ik év őszén egy hatalmas vihar s két villámütés 
úgy megrongálta, hogy a következő évben újra kellett építeni. 
Az ekkor készült piramis alakú csúcsot horganyzott lemezzel bo
rították, ami a templom belsejének szükségessé vált javításával 
együtt 1100 frt.-ba került. A templomba 1900-ban 1400 arany
koronáért orgonát állítottak. Az elrekvirált harangok helyett 
1923-ban egy 196 és egy 115 kg.-os »cis« és »e<i hangi! haran
got készíttettek a Harangmüvek r.-t.-nál Budapesten 105 q 
búza értékben.

Lelkészifik. A jelenlegi lelkészlakás 1877-ben készült. 
Erős, téglaépület.

Iskola, tanítóluk. Az első iskolát és tanítólakást — két kis 
szobával, egy kis konyhával és egy tanteremmel — 1869-ben 
építették a templomtól északra eső telken segédtanító részére. 
Mikor azonban rendszeresítették a tanítói állást, a lakás szűk
nek bizonyulván családos tanító részére, 1891-ben kibővítették.

Lelkészek. A régebben működő lelkészek névsora isme
retlen. 17S4-től kezdve azonban szolgálati idejükkel levezethető 
egészen máig. Részletesebb adatok híján csak annyit közöl
hetünk, hogy az első lelkész volt Biró János, a második Krizsa 
János, a tizenharmadik Simon Károly 18S7—1899, Baky Gyula 
1900—1902, Bocsor Lajos 1903—1905 és Gergely Győző 1905-től 
a mai napig.

Tanítók. Pcthes Sándor 1880—1884, Zsinka János 1S98— ' 
1915, 1915-től 1920-ig helyettesek gyanánt működtek: Höröm- 
pöly Gyula 1915 — 1918, Lukács László 191S—1919, Gál József 
1919—1920, Ptacsek Teofil rendes tanító 1920-tól a mai napig.

I
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Gyöngyös mellék.

Lelkész: Dömötör Lajos, sz. 1S67. Gyöngyösinél leken szol
gál 1901 óta.

Tanító: az iskola községi jellegű, ref. tanítóval, jelenleg 
tanító: Gócz Elek, Gyöngyösmelléken szolgál 1911 óta.

Gondnok: Sziács József. Presbiterek: Dombai Imre, Cso- 
kona János, Illés Sándor, Horváth József, Kaszti Imre, Kaszti 
János, Dombai István, Laki István.

A község fennállásáról a törökvilágból megmaradt adó
lajstromok emlékeznek meg először. A XVIII. század elején 
több birtokos családot találunk itt, kik közül néhányan az egyház 
jóltevöi gyanánt is szerepelnek. Valószínű, hogy az egyháznak 
ez időben történt keletkezése az ő támogatásukra vezethető 
vissza. Az egyház életében a múlt század végéig nagyon sok 
eg3'enetlenség és pereskedés folyt le. 1824-ben a lelkész telt 
panaszt járandóságának ki nem szolgáltatása miatt. Ugyanez 
évben templomi székper indult meg. 1829-ben ismét egy másik 
székpert tárgyalt az egyházmegye, sőt még ugyanez ügyben a 
vármegye kiküldöttei is megjelentek helyszíni vizsgálatra. 1856- 
ban ismét küldöttség jelenik meg a közbirtokosok által előidézett 
viszály és templomi botrán)' ügyében. 1872-ben a tcmplomépí- 
tésből kifolyólag folyik pereskedés. 1892-től kezdve pedig a 
lelkészlakás miatt indul meg közel egy évtizedes pereskedés, 
mely a gyülekezetét a legvégsőkig felizgatta s majdnem teljes 
pusztulásba sodorta. A sok egyenetlenségben kifáradt gyüle
kezetbe csak az utóbbi évtizedekben tért vissza a békesség.

Templom. Első oratóriumuk 1721-ben épült. A mostani 
templomot 1872-ben építették.

Lelkészlakás. Régebbi lelkészlak építéséről nincs adatunk. 
A jelenlegi épület néhai Cscke Mihály földbirtokos végrendeleti 
hagyatékából vette eredetét olyanformán, hogy ő egy addig 
korcsmaháznak használt épületet adományozott az egyháznak, 
mely 1892-ben alakíttatott át lelkészi lakássá, de az építkezés 
ismét roppant zavarokat idézett elő.

Lelkészek. Az első prédikátor beállításának idejét nem 
tudjuk. A legelső, kinek neve fennmaradt, Vásárhelyi. .Dániel 
1750-ben, majd Náiiásy Mihály 1755-ben. 1764-től kezdve kö
vetkeznek: Kádas Mihály, valószínűleg 1760—1764, Czégény 
András 1764, Vida György 1770, Bán Mihály 1772, Veres István
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1774, Járdánházi Sámuel 1777, Czcgény András 1779, Kábái 
János 1784, öreg Bihari István 1793, Szabó János — ?, Mikolai 
András 1796, Horváth Ádám 1797, Hári Ferenc 1801, Varga 
Mihály 1S06, Kovács János 1811, Király Ferenc 1817, Veres 
Izrael 1821, Berhidai Ferenc 1824 —1828. Flanglédi Szilágyi 
György 1832, ifj. Veres István 1833, Józan Benedek 1836, 
Csuzy József 1840, ifj. Makiári József 1843, Bélavári István 
1S47, Zsebök József 1S50, Kovács Gábor 1852, Écsy Péter 
1S56, Szabó József 1860, Becsák Sándor 1864, Kiss Bálint 
1868, Begedy Lajos 1S90, Dömötör Lajos 1901-töl a mai napig.

16



15. Hóból, Pettend, Nemeske, Kistamási.

Május 22-én vasárnap Vcigelia koszorúkkal gazdagon dí
szített kocsikon vonult át a küldöttség Hobolra, ahol a község 
nevében Pap Ferenc jegyző üdvözölte Püspök urat. Bandérium 
és a leventék diszszázada közt vonult be Püspök úr a diadal
kapun át a lelkészlakba. A karcsú torony harangjai zúgtak, 
majd Fehérváry Kálmán lelkész mondott beszédet egyháza ne
vében. Nagy Ilonka a lioboli leányok nevében csokrot nyújtott 
át, Vitéz Nagy János főoktató pedig a levente-egyesület nevében 
üdvözölte Püspök urat.

A canonica visitatión Szabó Bálint elun. főjegyző imája 
után Pettend, Kistamási, Nemeske és Hóból ügyeit vizsgálta 
meg a küldöttség. Békés elintézést nyert az egyik gyülekezetben 
kitört viszály, ahol a presbiterek egy része lemondott. Püspök 
úr beszéde után lemondásukat visszavonták.

A templom zsúfolásig megtelt. Az orgona helyreállítva, 
itt már két éve az új énekeskönyvet használják. A gondnok 
még arról is gondoskodik, hogy a vendégek is kapjanak új éne
keskönyvet a kezükbe.

Halka Sándor esperes imája után Püspök úr Mt. 5:9-ről 
prédikált a békesség és megbocsátás erényeiről.

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapigi;: Máté 5:9. v.

»Kegyelem nektek és békesség Istentől, a ini 
Atyánktól és az Gr Jézus Krisztustól.« Pál apostolnak 
e szavaival köszöntelek benneteket hoboli szent gyüle
kezet itt egybegyült hívei és a szomszédos egyházak 
ide rendelt lelkészei és presbitériumai. Pál apostol ez 
üdvözlő szavaihoz, engedjétek meg, hadd csatoljam
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hozzá a magam köszönő szavait azokért a külső meg
nyilvánulásaiért a szeretetnek, amelyekkel engem e 
községbe érkezésem alkalmával elhalmoztatok. Láttam 
a község határánál a fiatalokat, amint lóháton elém 
jöttek, az elöljáróságot, amint a határnál üdvözölt, 
láttam azokat a díszkapukat, amelyeket felállítottatok, 
hogy azok alatt vonuljak be, hallottam az üdvözlő be
szédet, amelyet e gyülekezet nevében lelkésze hozzám 
intézett s örömmel vettem a csokrot, amelyet e szent 
gyülekezet leányainak nevében nyújtottak át. Á tiszte
let, a ragaszkodás e megnyilvánulásai mélységes öröm
mel töltik cl szivemet. Fogadjátok mindannyian kö- 
szönetemet, akik ezeknek az előkészítésében közre
munkálkodtatok.

Megvallom, K. Gy., hogy némi aggódással jöt
tem c gyülekezet kebelébe, hiszen az utóbbi napokban 
olyan híreket hallottam, mintha e gyülekezetben, 
amelyben a szeretet és békesség angyalai csókolgatták 
egymást, a békétlenség ütötte volna fel sátorát. Ezért 
is választottam mai szent beszédem alapigéjéül a fel
olvasott szent igéket: »Boldogok a békességre igyeke- 
zők, mert ők az Isten fiainak mondatnak«. Hálát adok 
az én mennyei Atyámnak, a gondviselő Istennek, hogy 
azon az értekezleten, amelyet a gyülekezetek presbité
riumaival s közöttük e szent gyülekezet presbitériumá
val tartottunk, a békétlenség felhői eloszlottak, a bé
kétlenség felhői mögül újra előtört a békességnek ál
dott meleget sugárzó napja és ma én itt azzal a boldog- 
érzéssel állok meg előttetek, hogy e gyülekezet, amely 
a múltban is annyi fényes jelét adta hithűségének, egy
házához. való ragaszkodásának, a békesség által vezé
reltetve, továbbra is marad az, ami eddig is volt ezen 
a részen, az evangéliumi világosságnak egyik világító 
fáklyája.

16*
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Végtelen jól esik atyai szivemnek, hogy látom a 
békesség angyalát újra leszállani és látom, hogy a bé
kesség angyalának nyomán e gyülekezet tagjai lelké
ben újra felélednek azok az érzések, amelyek őket ez 
egyházhoz, ehhez az ősi, sok küzdelmen és szenvedé
sen átment anyaszentegyházhoz fűzik. Mert a hoboli 
szent gyülekezet s az itt megjelent presbitériumok ál
tal képviselt gyülekezetek dicső múltra tekintenek 
vissza. Dicső, hosszú múltra, hiszen azok közé a gyü
lekezetek közé tartoznak, amelyeket a reformáció első 
évtizedeiben alakítottak meg a mi dicső emlékű refor
mátoraink és a sok szenvedés és küzdelem közben, 
amelyen e gyülekezetek is általmentek, megmaradtak 
az apáktól örökölt hithüségükben, megmaradtak egyház- 
szeretetükben és áldozatkészségükben. S ha dacára an
nak az örömnek, amelyet érzek a felett, hogy a békes
ség újra visszatért c gyülekezet kebelébe, mégis a bé
kességről, annak áldásairól kívánok szólani, ennek oka 
az, hogy a legnagyobb, ami Krisztus evangéliumával s 
magával Krisztussal e földre jött, a békesség. Hiszen 
magát az Idvezítőt is a békesség fejedelmének nevezik.

Urunk, Idvezítőnk abban a beszédben, amelyet 
közönségesen hegyi beszédnek szoktak nevezni, ame
lyet egyik magaslatról a köréje gyűlt sokaságnak tar
tott, felsorolja, kik a boldogok és azok között, akiket 
boldogoknok nevez, különösen is megemlíti azokat, 
akik békességre igyekeznek. Meg is indokolja, hogy 
miért boldogok ezek, azért, mert ők Isten fiainak mon
datnak.

Sajátságos, K. Gy., hogy ha végig olvassuk azokat 
a verseket a Máté evangéliumában, amelyek arról szól
nak, hogy kiket tart Krisztus boldogoknak, azoknak 
a sorában, akiket ő boldogoknak nevez, nem találko
zunk azokkal, akiket mi rendes világi felfogás szerint
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boldogoknak szoktunk nevezni. Nem találkozunk azok
kal, akik nagy vagyonra, gazdagságra hivatkozhatnak, 
ellenben találkozunk azokkal, akik itt Ínséget, sziiköl- 
ködést és háborúságot szenvednek; nem találkozunk 
azokkal, akik fénylő királyi trónusokon ülnek, hanem 
találkozunk azokkal, akik a maguk egyszerűségében, 
szegénységében végzik az Isten által eléjük szabott, 
reájuk rótt kötelességeket; nem találkozunk azokkal, 
akik a bölcsesség világító tornyaiként jelennek meg az 
emberek előtt, de találkozunk azokkal, akikről azt 
mondja az Ür, hogy lelki szegények, hogy ilyeneké a 
mennyeknek országa. Óh, K. Gv., ebből látjuk, hogy 
milyen más megítélésben részesíti az Idvezítő az em
beri boldogságot, mint aminőben mi a gyarló tudá
sunkkal részesíteni szoktuk. Mi azt gondoljuk, hogy 
boldogok azok, akik fényes palotákban laknak, akik 
nagy szolgaszemélyzet felett rendelkeznek, akiknek pa
rancsára százan és ezren hajolnak meg, akik nagy va
gyonnal, gazdagsággal rendelkeznek, az Idvezítő pe
dig éppen ezekkel szemben és ellentétben azt mondja, 
hogy boldogok a lelki szegények, az alázatosak, a 
tiszta sziviick és a békességre igyekezők.

Békesség és boldogság! Minden ember boldogsá
got keres, minden ember boldogságot kíván találni, 
minden ember boldogság után törekszik, csak az a kér
dés, hogy miben találja meg boldogságát? Mi az, 
amire erejét, munkáját ráirányítja? Vájjon a földi ja
vak, amelyeket előbb említettem, vagy pedig azok a 
lelki javak, amelyeknek birtokában boldogoknak mondja 
az Idvezítő azokat, akik ezekkel a lelki javakkal az 
Isten országa felé törekesznck. A keresztyén ember 
folyton az elé a kérdés elé van állítva, hogy miben ke
resi, miben találja boldogságát, vájjon földi vágyai
nak, indulatainak, szenvedélyeinek kielégítésében-e,
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vagy pedig az Isten szolgálatában úgy, amint az a ná
záreti Jézus életében példányképül előttünk megjelent? 
Amikor a földi vágyak, indulatok, szenvedélyek kielé
gítése helyett Jézus azt mondja, hogy ő az út, igazság 
és élet, akkor szembe állítja a mi gyarló földi vágyain
kat, kívánságainkat és törekvéseinket az ő törekvései
vel és azt akarja, hogy mi azokat elhagyva, induljunk 
az ő általa kijelölt úton.

Azok közé a dolgok közé, amelyeket Jézus, mint 
a boldogságnak legfőbb alkatelemeit sorol fel, tarto
zik a békesség és a békesség után való törekvés. Óh, 
K., mennyire igaza van Idvezítőnknek, ha nézzük a bé
kességet azokban a különböző vonatkozásokban, ame
lyekben az emberi élet lefolyik a születéstől egészen 
a koporsóig. Ha nézzük elsősorban abban a. vonatko
zásban, amit az embernek legszűkebb társasága, a csa
lád alkot, gondoljátok csak el, van-e nagyobb boldog
talanság, mint békétlenség, szeretetlenség egy család
ban? Gondoljátok el, lehet-e valami rettenetesebb, 
mint egymáshoz kötözve lenni olyanoknak, akik nein 
tudnak békességben megférni egymással? Nincs ret
tenetesebb, mint szitkokat és szidalmakat hallani, köl
csönösen szemrehányásokat látni azok részéről, akiket 
voltaképen a szeretet köteléke kellene, hogy egy egész 
életre összekössön. Óh jaj annak a háznak, amelyből 
a békesség szelleme eltűnt, amint mondják, a pokol tor
náca az, mert hiszen abból a házból a békesség an
gyala eltávozván, helyét elfoglalja a sátán, amelyet ha 
ki akarnak űzni, sokad magával jön vissza és rosszabb 
lesz a sorsuk, mint azelőtt. A békétclenségtől vissz
hangzó házban hogyan lehet gyermekeket nevelni ke- 
gyes, jámbor életre, szülők iránt való szeretetre és tisz
teletre, hogyan lehet őket nevelni a munka szeretésére, 
józan életre, takarékosságra, ha maguk körül egyebet
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sem hallanak, mint a s/ülők versengését, szitkozódá- 
sát és átkozódását. Az ilyen család élete a legnagyobb 
boldogtalanság, amit az' ember elképzelhet.
„ És K. Gy., nem látjuk-e, hogy micsoda boldogító 
erő a békesség az államok életében, az államoknak egy- 

' más közt való viszonyában? Nem érezzük-e önmagunk 
vérző szívvel, sajgó lélekkel a békétlenségnek, az egy
mással való versengésnek átkos következményeit? Az 
a borzalmas világégés, a világháború vájjon bekövet
kezett volna-e, ha valóban békességre igyekezők lettek 
volna azok, akik magukat Krisztus híveinek nevezik? 
Óh, hányán vannak saját soraink között, akiket a világ
háború és annak borzalmai lelki egyensúlyukból telje
sen kizavartak. Bizony itt is igaza van az Idvezítőnek: 
»Boldogok a békességre igvekezők«. Ha országunknak 
azokra a korszakaira gondolunk, amikor ez az ország 
békében élt, azt látjuk, hogy rövid idő alatt felvirult 
az ország, de amint újból ellenség tört határaira, vagy 
polgárháború dúlt belől, amint a békétlenség szelleme 
ütötte fel fejét, akkor az ország virágzásának egyszerre 
vége lett, az ország hanyatlani kezdett és rohant lefelé 
azon a lejtőn, amely a megsemmisülés felé vezet.

És K. Gy., ha a családi életben, az állami életben 
szükség van a békességre, mennyivel nagyobb szükség 
van az egyházi életben, annak az egyháznak az életé
ben, amely magát a békesség fejedelméről, a Krisztus
ról nevezi, amely azt akarja, hogy a Krisztus igéi hami
sítatlanul jussanak el a hívek szivébe, hogy ezeket meg
termékenyítvén, gyümölcsöt hozzanak Isten dicsősé
gére és az anyaszentegvház terjesztésére.

Oh bizony, hogyha az egyház kebelében üti fel 
fejét a békétlenség, ha az egyház a Krisztus anyaszent- 
egyháza, a szeretetnek, a békességnek egyháza kezd 
békétlcnkedni, akkor igaza van az Idvezítőnek, egy
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háznép sem állhat meg, amely megliasoiililc magával, 
(Máté XII:25.) akkor az egyház nem tudja kifejteni 
azokat az erkölcsi erőket, amelyeket a Krisztus anya- 
szentegyházába belehelyezett és amelyekről azt akarja, 
hogy híveinek boldogítására azok az ő anyaszentegyhá- 
zában minél teljesebben megvalósuljanak.

K. H.l Csak pár példában kívántam felmutatni a 
békesség nagy áldásait a családban, az államban, az 
egyházban, hogy rátérhessünk arra, hogy nekünk a 
magunk életéből — folyjék az a családban, a társa
dalomban vagy az egyházban — mindent el kell távo- 
lítanunk, ami ennek a békességnek mogrontására ve
zetne. Mi az ami a békességet megöli? ami a békes
séget nem engedi a szivekben feléledni? A gyűlölködés 
szelleme, az a szellem, amely a vett sérelmet, ha az 
megtörtént, megbocsátani nem tudja, vagy mcgbocsá- 

•' tani nem akarja.
Oh, K. Gy.! Az úri imában, ahol Idvezítőnk oly 

röviden és egyúttal oly érthetően összefoglalta mind
azt, ami a mi vágyunknak lényege lehet, az úri imád
ságban úgy-e minden nap könyörgünk azért, hogy az 
Isten bocsássa meg a mi vétkeinket, hozzátéve, ami- 
képen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 
Ha azt akarjuk, hogy a békesség lelke visszatérjen és 
hogy a békesség lelke zavartalanul honoljon közöt
tünk, akkor nekünk gyakorolnunk kell a megbocsátás 
erényét, akkor nem szabad a vett sebeket folyton fel
emlegetni, akkor nem szabad a kapott szóbeli sérelme
ket emlékezetünk tárházában úgy raktározni el, hogy 
azok bármely pillanatban újra előtűnjenek, be kell a 
sebeket a szeretet, a kölcsönös megértés balzsamával 
kenni, hogy minél előbb begyógyuljanak. Úgy kell a 
sértést elrejtenünk emlékezetünkben, hogy az ne tör
hessen többet elő. A családi élet békéjét mi biztosít-
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hatná jobban, mintha azok a koronkénti sértések, hán
tások, amelyek sokszor az egyik félnek a kedvetlensé
géből, fáradtságából, reménye csalódottságából ajkára 
jönnek, azok a sértések a másik fél részéről megértő 
szeretettel egyszerűen hallatlanná tétetnek és nem ho
zatnak elő újra és újra, hogy a családi béke újból 
feldúlásának, megbontásának legyenek eszközlői. Mi
kor az apostolok egyike, Péter az Idvezítőhöz azzal a 
kérdéssel fordult: »Uram, hányszor lehet az én atyám
fiának ellenem vétkezni és néki megbocsátanom? még 
hétszer is?« (Máté XVIII: 21.) valami nagyot akart 
mondani, hiszen még akkor az ótestamentumi felfo
gás uralkodott, amely »a szemet szemért, a fogat 
fogért« elv alapján, a vett sértést azon módon igye
kezett megtorolni, amely nem ismerte a megbocsátó 
szeretetet, hanem csak a megtorlásnak szükségességét. 
Az apostol valami nagyot akart mondani, mikor azt 
mondta, ha engem megbánt az én felebarátom, meg- 
bocsássak-e neki hétszer, erre azt mondja az Idvezítő: 
»nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem 
még hetvenhétszer is«. Mintha csak azt mondta volna: 
ne csak egy bizonyos csekély számú esetben tűrd el 
a sértést a te felebarátodtól, hanem bocsáss meg annak 
minden esetben, ha kell százszor, ha kell ezerszer. 
Ahányszor téged sértés ér, ne vedd ezt a sértést úgy, 
mint amelyért azonnal elégtételt kell venned, hanem 
vedd úgy, hogy azért te nálad készen áll a bocsánat. 
Az Idvezítő felhozza azt az örökre gyönyörű példáza
tot, amely a miatyánkbeli kérésünknek szolgál olyan 
szép megvilágosításául, mikor elmondja, hogy volt egy 
úr, kinek a szolgája tartozott neki 10.000 talentummal 
és mikor ezt az irtóztató nagy összeget nem tudta meg
fizetni s az úr börtönbe akarta vettetni, akkor a szolga 
leborult az úr lába elé, hogy hagyja szabadon; ő rajta
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lesz, hogy adósságát megfizesse. Az úr erre szabadon 
bocsátja ezt a nagy adóssággal megterhelt szolgáját. 
Alig távozik el a szolga az úr palotájából, amikor 
találkozik szolgatársával, aki neki 100 kis pénzzel adós, 
elkezdi ezt a kis adóssággal tartozó szolgatársát foj
togatni, börtönbe viszi, inig meg nem fizet. Hírül vi
szik ezt az úrnak, aki magához idézi azt a szolgát, 
akinek 10.000 talentumot elengedett és azt mondja 
neki: Gonosz szolga, én elengedtem azt a nagy tarto
zásodat, vájjon nem kellett volna-e neked a te szolga
társadnak azt a kis tartozást elengedned? Vessétek 
az örök sötétségre! Ehhez hozzáteszi az Idvezítő: »így 
cselekszik veletek is a mennyei Atya, ha meg nem 
bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket« 
(Máté XVIII:35.). .

K. Gy.! Csak gondoljunk arra, hogy minden nap 
hányszor megbántjuk a mi jóságos Istenünket károm
lással, fajtalan beszéddel, tisztátalan gondolattal,hány
szor vétkezünk Isten erkölcsi szabályai ellen és mi 
mindezekért a bántalmakért várjuk és reméljük az Isten 
bűnbocsátó irgalmát a Jézus Krisztus által és talál
kozunk egyik embertársunkkal, aki szavával megsértett 
bennünket és mi annak nem tudunk megbocsátani. 
K. Gy.! ha igazán Krisztus követői akarunk lenni, 
akkor a békesség megszerzése, a békesség fenntartása 
érdekében megbocsátó szeretetet kell gyakorolnunk 
azokkal szemben, akik minket megbántottak.

Micsoda boldogság volna az, ha a vett sértést nem 
a megbántott torolná meg, hanem az, aki azt a sértést 
osztogatta, látná be hibáját és a megbocsátó szeretet 
elfelejtetné a kettőjük között történt sértést és azok 
újra bizalmas benső szeretetben egyesülnének. íme azt 
mondja a mi Idvezítőnk, boldogok a békességre igye- 
kezők, mert azok Isten fiainak mondatnak. Lehet-e na-
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gyobb, magasztosabb, mint az Isten gyermekének ne
veztetni? De nevezhetjük-e'magunkat az Isten gyerme
keinek, ha hiányzik belőlünk az, ami Atyánknak leg
főbb drága vonása, a megbocsátó, a könyörületes sze
retet, ha hiányzik belőlünk a békességre való törekvés, 
ha hiányzik belőlünk az, amiért Krisztusunk lejött 
erre a földre, a békességnek, az igaz megértő békes
ségnek a szcretcte?!

K. Gy.! £n az apostol szavaival köszöntöttelek 
benneteket: • Kegyelem néktek és békesség! Köszönt
hettelek volna-e szebb, drágább igével, mint ezekkel a 
szavakkal, hiszen kegyelem nélkül mik vagyunk? — 
nem állhatunk meg csak egy napig sem, tehát kegyel
mét kértem rátok épiigy, mint az apostol az ő általa 
alapított gyülekezetekre. De kértem rátok a békesség
nek lelkét is, mert ha békétlenség van köztetek, akkor 
azt az isteni kegyelmet megcsufoljátok, mert nem tud 
ügy érvényesülni életetekben, mintha abban az életben 
a békesség lelke honol.

Adja a mindenható Isten, hogy keresztyén vallá
sunknak ez az alapvető tanítása, melyet Krisztus ezek
ben a szavakban oly örökre szépen fejezett ki, találjon 
bemenetelt minden egyes szívbe és hogy az élet folya
mán, amikor eltérések és viták lesznek köztetek, ha 
hangzik is el erősebb szó, amelynek sértő célja van és 
amelyet a megsértett megbántásképen foghat fel, adja 
a Mindenható, hogy az ilyen szóra a megsértett ne 
újabb sértéssel feleljen, hanem a megbocsátás igéivel, 
így tér be szivetekbe a békesség, igy teszi boldoggá 
a ti családi otthonotokat, egyházi és községi életete
ket, így teszi boldoggá ennek a nemzetnek életét az 
Isten kegyelméből. Ámen.
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Egyházak története.

/ Hóból.

Lelkész: Fejérvár)' Kálmán, sz. 1SS9. Hobolban szolgál
1917 óta.

Tantiéi: Vitéz Kozma Sándor, sz. 1SS5. Hobolban szolgál
1909 óta.

Gondnokok: Radics József, Szabó Pál. Presbiterek: Kele
men István, Nagy János, Dómján József, Doniján István, Sas 
József, Kelemen József, Nagy Sándor, Magda Pál alsó, Góbi 
István, Kelemen József, Gál József, felső Magda Pál.

Hóból már a középkorban fennállott, 1-170-ben mint ba- 
ranyamegyei község szerepel Szigetvár tartozéka gyanánt az 
Enyingi Török család birtokában. Az egyház birtokában levő 
régi feljegyzés szerint »mindig református prédikátort tartó 
ecclesia volt, még az elölt is, hogy Szolimán török császár Szi
getvárt megvette; és hogy Szigetvár is, minekutána t. i. az ott 
Enyingi Török Bálint földesuraság által fundált és sok ideig 
virágzó reformata ecclesia megszűnt és megszűnése után, nűg 
ott reformátusok is lakhattak, ezekre nézve Hobolnak filiája 
volt«.

A legrégebbi prédikátorokról és az egyház emez őskoráról 
azonban ez idézett feljegyzésen kívül egyéb adat nem maradt, 
mert az 1754-iki évbeli a templom és parókhiális ház elégvén, 
a régi iratok megsemmisültek. lS-lS-bau a templom, torony, 
lelkészlak újra leégett.

Templom. 1800-ban épült s az 18-lS-iki tüzeset alkalmával 
erősen megrongálódván, tetőzete s tornya újraépíttetett. A tor
nyot az 18S9-iki nagy vihar után ismét ki kellett igazítani. 
1895-ben 800 forintért orgonát vettek. 1911-ben az egész temp
lomot renoválták, a tornyot vörösrézzel fedték s toronyórát sze
reztek 9364 aranykorona költségen. Azonban a hadvezetöség a 
vörösrezet a nagyobbik 'haranggal és az orgonasipokkal együtt 
elvitte s a tornyot horganyzott vaslemezzel burkolta. Elrekvirált 
harangjuk helyett a Harangmíívek rt.-nál öntettek 1922-ben egy 
194 kg.-os harangot 640 pengő kiadással, ugyanekkor az orgona- 
sipokat is pótolták.
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A lelkészlakás, iskola és tanítólak építéséről nincsenek
adataink.

Lelkészek. Az itt szolgált prédikátorok, amennyire a fel
jegyzések visszanyúlnak, a következők voltak: Hollósi Tamás 
1750, Katona Sámuel 1754-ben, őt követte 1770-ben Kazi Pál, 
1774-ben Tóth Ferenc, 1770-ben Pápai József, 1783-ban Ardai 
Mihály, 1785-ben Sarkadi Sándor, 1789-ben Krisa János,-1791- 
ben Rétvi Gazda József, 1798-ban Mózes János, 1804-ben Hor
váth Ádám, Sarkadi István 1811 — 1S19, Polyányi Gyenes József 
1819—1827, Vinczc Sámuel 1827—1833, Elek István 1833—1836, 
Paczolay Sándor 1836—1845, Németh Ferenc 
Halka Sámuel 1863—1865, Nagy Sándor 1S65—1876, Németh 
Zsigmond 1876—1888, Fejérváry Gyula 1888—1917, Fejérváry 
Kálmán 1917-től a mai napig.

Tanítók. A régibb tanítókat nem ismerjük. Györffy Imre 
1890—1909, vitéz Kozma Sándor 1909-től a mai napig.

1846—1863,

P e t t e n d.

Lelkész: Écsy Pál, sz. 1866. Pettenden szolgál 139S óta.
Tanító: Böcseics János, sz. 1898. Pettenden szolgál 1923 óta.
Gondnok: Benked János. Presbiterek: S. Benked -János, 

Sebők Sándor, Tóth János, Bognár János, Simon János, Póré 
József, Simon Imre, Benked János.

Pettend neve a régi iratokban 1390-ben fordul elő először. 
A XV. század végén az Enyingi Török családé. 1554—1571. 
években török hódoltság. Református egyháza igen régi eredetű, 
de 1763-ig csak leányegyház volt az alig egy km.-re eső Gyön
gyösmellékhez csatolva. »Az előtt mestereket tartott.« A lelké
szek nevei azonban csak 1789-től vannak feljegyezve. Régi mes
terei közül egyedül Nagy György neve maradt fenn 1750-ből. 
Ez adatokon kivid úgyszólván semmi feljegyzés nincs az egyház 
történetéről.

Igen szép karcsutornyu magas temploma 1864-ben épült. 
Tetejét 1904-ben javították. Elrekvirált nagyobb harangjuk he
lyett 1923-ban szereztek egy 1SS kg. súlyú cis hangú szép haran
got a Harangművek rt.-nál.

A lelkészlak lS99-bcn, az iskola és tanítólakás 1909-ben

t

épült.
Lelkészek. Szcntiványi Mihály 1789—1794. Az anyakönyv-

j
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Vezetés is az ő szolgálatával kezdődik. Bihari István 1704, Szá
llási István 1790, Szegedi János 1S02, Krizsa János 1S00, Hor
váth Ádám 1811, Fiisi János 1S12, Földvári Péter 1S18, Benedek 
József 1821, Nagy Antal 1822, Elek István 1825, Kovács István 
1827, lS2S-ban adminisztrátor volt, Mezey János 1820, Gál 
Antal 1831, Hevessy Ferenc 1S33, Szilágyi Károly 1834—1874, 
Héjjas Zsigmond 1S74, Vágó Sándor adminisztrátor 1877, Harnpó 
Albert 1S7S, Maár Károly 1S79 adminisztrátor, Barthalos Ödön 
1881, Vámos Károly 1S90, Kovács Bertalan 1S04, Csuzy Sándor 
1896, Écsy Pál ISOS-tól a mai napig.

Tanítók. Nagy György lévita 1750. A közbeeső időkről 
nincs feljegyzés. Szombathy Lajos 18S3 — 1S89. Ettől 1906-ig 
részben a lelkész, részben helyettesek tanítottak. Danóczy Elek 
1906—1914 (szerb hadifogságban meghalt), 1914—1918-ig ismét 
részben a lelkész, részben helyettesek tanítottak. 1918-tól he
lyettes Böcseics János, ki 1923-ban rendes tanítóvá választatott 
és szolgál a mai napig.

N e m e s k e.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Varga János, sz. lS78-ban. Nemeskében szolgál

1920 óta.
Gondnok: Tarkó János. Presbiterek: Papp János, Cseke 

Gábor, ifj. Farkas István és Varga János.
Nemeske régi, eredetileg nemes község volt, mely a mo

hácsi csatába 18 felkelőt küldött. A falu keleti végénél fekszik 
az »Udvar« néven ismert domb, mely hajdan vár volt, való
színűleg Tompa Istvánnak, Zrínyi Miklós egyik alvezérének bir
tokában. Ugyanis az »Udvar«-vártól északra eső területet ma is 
Tompa-dűlőnek hívják. Minthogy egyháza már a mohácsi vész 
előtt fennállott, amikor pedig ezen a vidéken a reformáció isme
retlen volt, hihetőleg ős-husszita gyülekezetei kell benne lát
nunk, mely a később terjedő magyar reformáció előtt egyszerre 
kaput nyitott s abba beleolvadt. Erdőktől, mocsaraktól körülvett 
védett helyzetében s nemesi kiváltságai miatt vallásszabadságá
ban nem háborgatták s így az üldözésektől megmenekülhetett. 
Anyakönyve 1766-tal kezdődik s azóta 22 lelkésze volt, dehogy 
megelőzőleg is kellett lenni prédikátoruknak, mutatja a születési



255

anyakönyve elölt álló ezen irat: »Post obi kim St. Sál á n ki suc- 
cessit is pastoratum St. Gombos de Érsekújvárt.

Kistamási, mellyel igen sokáig társegyházi viszonyban élt, 
kezdetben csak filiája volt Nemeskének, sőt temetőjét is hasz
nálta, mert külön temetője csak 1807 óta van. A két társegyház 
különben századokon át a legnagyobb viszálykodásban élt egész 
napjainkig egymással. E viszálykodásban erejük folyton gyen
gült, úgy hogy végül Nemeske nem lévén képes önállóan magát 
fenntartani, 1922-ben egyházkerületi jóváhagyással leányegyházzá 
alakult. Jelenleg a pettendi anyaegyházhoz tartozik.

Templomuk 1792-ben épült. A folyó évben renoválták.
Lel kész!ekésük, melyet ezidőszerint a tanító használ, igen 

rozoga állapotban van. A gyülekezet jelenleg azzal a tervvel 
foglalkozik, hogy a régi lelkészlakás anyagának felhasználásával 
a mostani egyszobás, szűk kis tanítólakást megfelelően átépíti.

Lelkészek. A régi lelkészek névsora nem állvan rendelke
zésre, csak az újabb adatokat közölhetjük. Szabó József 1S65— 
1909, Gedra Pál 1911 —1919, azóta nem volt lelkésze.

Tunítók 1896-tól: Eőry Károly, Csanádi János, Nádasdi 
Gábor, Gergely Miklós, Bosznai Sándor, Faragó Ambius, Ambrus 
Sándor, Bicó Ferenc, Becságh Géza, 1917—1920 Vikár Ida, 
1920-tól a mai napig Varga János.

Kistamási.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Hamvas József, sz. 1902. Kistamásiban szolgál

1921 óta.
Gondnok: Sebők József. Presbiterek: Bálint István, Hege

dűs János, Nagy István, ifj. alsó Borbás Sándor.
155-1—1571-ben törökhódoltság. Szőlőjében sok csontma

radvány és harci eszköz található annak bizonyságául, hogv a 
török világban véres harcok folytak itt. Egyházának múltjáról 
nincsenek adataink, de valószínűen igen régi s a szomszédos 
Nemeskéével azonos, mert annak ősrégi idők óta előbb mint 
filiája, utóbb mint társegyháza szerepelt, miközben állandóan 
viszálykodtak egymással. 1922-től kezdve egyházkerületi jóvá
hagyással leányegyház gyanánt Peitendhez csatoltatott, Nemeske 
elvesztvén anyaegyház jellegét.

Temploma 1857-ben épült. Szép, nagy épület.
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Igen szép s modern, kényelmes tanítói lakását és iskoláját 
1913-ban építette nagy áldozatokkal.

Tanítók: Nagy Lajos, Pecsét Károly, Bíró László, Ba
konyi János, Kocsis Jenő, Komjáthy Kristóf és 1912-től a mai 
napig Hamvas József.



16. Szigetvár.

Délután három órakor Püspök úr kíséretével akácvirágos 
kocsikon Szigetvárra indult, ahol Batta Béla főgondnok és Pap 
Andor gondnok fogadták. A szállásra vezető ut mentén a házak 
lobogódiszbe öltöztek. Az ünnepélyes fogadtatás a városházán 
volt, ahol Biró Ferenc biró várta Püspök urat, aki cserkészek és 
leventék hosszú sorfala közt vonult fel a főjegyzői irodába. 
Dr. Perczcl Győző főbíró a járás tisztikara és az állami hivatalok, 
Vargha Sándor főjegyző Szigetvár, Nagy Pál százados a m. kir. 
csendőrség, Szentgyörgvi Béla polg. isk. igazgató a polgári és 
elemi iskolák tantestülete, dr. Rusa Ernőné és Veisz Vilmosné 
a Keresztyén és az Izraelita Nőcgvletek, dr. Batta Béla fögond- 
nok a szigetvári ref. egyház nevében mondottak beszédet.

A fogadtatás után Püspök úr látogatásokat tett, a társaság 
tagjai pedig Zrínyi várát tekintették meg.

Este 100 terítékes bankett volt, melyen megjelent Szigetvár 
társadalmának szinejava, köztük Patacsv Dénes országgyűlési 
képviselő is.

Az egyház története.

Gondozó lelkész: Schmidt Béla istvándi lelkész.
F ökoiul nők: Batta Béla. Gondnok: dr. Papp Andor. Pres

biterek: dr. Rusa Ernő, Takács Lajos, dr. Raksánvi Árpád, Nagy 
Árpád, Jámbor László, Fekecs Sándor, Kovács János, id. Jády 
József, Huszár József, Benked József, Bálint Pál, Tóth József; 
pótlások: Spilák József, Borbás Sándor. Ügyész: dr. Demeter 
Dezső. Jesyzö: Sziládi Béla.

A hazánk történetében dicső emlékezetű városban a XVI. 
század közepén virágzó református egyház volt, melyet állítólag 
a város akkori földesura, a reformáció nagynevű pártfogója, 
Enyingi Török Bálint alapított. Nemcsak a várparancsnok, Hor-

17
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váth Márk volt buzgó protestáns, de a várőrségben is tekintélyes 
számmal voltak őseink, kik a majdnem református Somogy kü
lönböző vidékeiről verődtek össze. Mikor a vár 1566 szept. 7-én 
elesett, a lakosságot a törökök szétüzték. Ezzel aztán nyoma 
vész a szigetvári református gyülekezetnek is. A város ujra- 
települése és növekedése folytán utóbb a mi híveink is szapo
rodnak. A különböző vidékekről s főként a közeli falvakból 
beköltözött kis szórványgyülekezet igen sokáig a közeleső Hóból 
gondozása alatt áll, néhány éve azonban az istvándi lelkész gon
dozása alá csatolta az egyházmegye s több bizottság kiküldése 
utján fokozatosan munkába vette az egyház anyásítását, mely
hez ez esetre Nemeske is elhatározta csatlakozását. 1915-ben 
özv. gróf Andrássy Aladárné -100 négyszögöl telket ajándékozott 
templomhelynek a szervezkedő gyülekezet részére. 1923-ban az 
OFB. 15.600 négyszögöl földet juttat a lelkész javadalmazására. 
Az egyházkerület 1927. évi közgyűlésében az egyház önállósulá
sát jóváhagyta s az iratok jelenleg a közoktatásügyi miniszté
riumban vannak végleges elintézés céljából.

Gondozó lelkészek voltak: Fejérváry Gyula hoboli, Varga 
Dezső darányi, Fejérváry Kálmán hoboli, 1926-tól kezdve pedig 
Sclnnidt Béla istvándi lelkészek. A hitoktatást Liber István kis- 
dobszai lelkész végzi.



17. Pata-Poklosi-Somogyapáti, Basal, 
Molvány, Tótszentgyörgy.

Május 23-án Patára indult Püspök úr. A község szélén 
Miliők Gyula somogvapáti körjegyző a leventék diszszázada élén 
fogadta a főpásztort. A lelkészlakon Mészáros János tőtszent- 
györgyi lelkész, Fodor Zoltán alezredes földbirtokos kíséretében 
Madarász Endre lelkész mondott meleg Isten hozottat, Horváth 
Giziké magyar ruhában csokorral kedveskedett.

A templomban nagyon érdekes a régi fakarzat. Madarász 
Endre lelkész imája után Püspök úr Mt. alapján prédikált.?.n ss

Püspök úr egyházi beszéde.
Alapige-. Máté 13:36—33.

»Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és az Ür Jézus Krisztustól.« Az apostol e 
szavaival köszöntelek benneteket, patai anyaszentegy- 
házunknak itt egybegyült hívei, a társegyházaknak és 
Tótszentgyörgynek itt megjelent presbitériumai. Az 
Isten kegyelme és az evangélium békessége legyen 
rajtatok és legyen a ti szivetekben. Engedjétek meg, 
hogy az apostol ez üdvözlő szavaihoz hozzáfűzzem a 
magam köszönő szavait azért a szives és meleg fogad
tatásért, amelyben engem idejövetelem alkalmával ré
szesítettetek. Köszönöm nektek mindazt a fáradozást, 
amelyet fogadtatástok minél díszesebbé tétele végett 
kifejtettetek, mindazt a sz.cretctnyilvánulást, amellyel 
ide jövetelem alkalmával elhalmoztatok. Köszönöm, 
hogy egyházatokhoz, hitetekhez való ragaszkodástok-

n*
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nak az én megérkezésem alkalmával ilyen fényes tanú
bizonyságát adtátok. K. Gy.l úgy érzem, mintha ezen a 
földön megszentelt földön járnék, mert hiszen ez a 
föld a reformáció négyszázados történetének megszen
telt földje, ezek a gyülekezetek, közelebbről a patai 
református gyülekezetünk és tótszentgyörgyi szent 
gyülekezetünk a reformáció első idejéből vezetik le 
megalapíttatásukat. 400 év vihara száguldott végig e 
gyülekezeteken, de 400 év nem volt képes megingatni 
a hívők lelkében a hitet, a ragaszkodást az evangélium
hoz, 400 év szenvedése nem tudta elfojtani bennük a 
vágyódást Istennek örök igéje után, amelyet prédikál- 
tatni kívánnak.

Visszagondolok arra, hogy a történelem tanúsága 
szerint ez a templom immár a negyedik ebben a gyü
lekezetben és hogy Tótszentgyörgy épolyan válságos 
időkön ment keresztül, mert templomát a törökök, 
amikor Szigetvárt elfoglalták, lerombolták s a megron
gált várfalak kijavítására használták fel,- kirendelve a 
községek lakóit, hogy lerombolt templomuk tégláit 
kézről kézre adják tovább, hogy a várfalak kijavítása 
minél előbb megtörténhessék. Hálát adok az isteni 
gondviselésnek, hogy ide e régi szent gyülekezetbe 
vezetett, hogy e szent gyülekezetek dicső múltjának 
felmutatásával inthetem, buzdíthatom a híveket az ősök 
hitéhez való ragaszkodásra s ennek a hitnek cseleke
detekben való megbizonyítására.

K. Gy.l Idejövetelemet jótékony eső előzte meg, 
amely ha talán a fogadás külső fényességét némileg 
megrontotta is, annál áldásosabb volt a mezőkre, annál 
több boldogító biztató reménnyel tölti el a gazdának 
a keblét, aki most szivszorongva várja, hogy az aratásig 
még előtte álló néhány hét nem fogja-e a szépnek, 
gazdagnak Ígérkező termést megrontani, nem fogja-e
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annak kilátásait csökkenteni. Aáélyen átérzem mindazt 
az aggodalmat, amely a gazda lelkét a vetéstől az ara
tásig eltölti, amely a gazda lelkét foglalkoztatja attól 
a pillanattól fogva, hogy elhinti a magot a földbe, 
egész addig, amikor Isten kegyelméből a kalászba 
szökkent termést a csűrbe takarja, amikor Isten ke
gyelméből az aratás áldását a magáénak mondhatja. 
Oh, mennyi ellensége van annak az elhintett magnak, 
mennyi ellensége a kikelt magnak, amelyekkel szemben 
a gazda sokszor teljesen tehetetlenül áll, amelyekkel 
szemben a gazda nem tehet mást, mint hogy csendes 
tűréssel s bizakodó reménységgel várja, hogy a sok 
ellenség dacára is lesz, amit aratás után a csűrébe ta
karhat.

K. Gy.! Nem magát a példázatot olvastam fel, 
amelyet Jézus a magvetőről, a magvetésről, az aratás
ról szólva mondott, hanem csak e példázat alkalmazá
sának egy részét, amit Jézus a kérdezősködő tanítvá
nyoknak válaszolt. Ez a példázat gyönyörűségesen pél
dázza azt, hogy amint a természeti világban van mag
vetés, van aratás, amint a természeti világban a mag
vetésnek a nyomán az ellenség egész raja jelentkezik 
az ellen a vetés ellen, úgy van az emberi világban, a 
szellemi világban is, itt is van vetés, itt is van aratás 
s vetés és aratás között itt is az ellenségek egész rajá
val kell megküzdeni, hogy a jó mag el ne pusztíttassék 
az elhintett konkoly által. A jó megvető, amint maga 
az Idvezítő mondja, a Jézus Krisztus, de azt a magot, 
amelyet Jézus az emberi lelkekbe elvet, igen sokszor 
elnyomja az a konkoly, amely az emberi szivekben 
a nemtelen indulatok, a bűnös érzelmek révén támad 
s mint gyom, fellnirjánzik. Megtanulhatjuk e példá
zatból, hogy amint a természeti világban kötelessége 
a gazdának mindent megtenni, hogy tiszta magot vés-
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sen el, mert csak így várhat jó termest, úgy a szellemi 
világban kötelességünk mindent megtenni, hogy a szi
veinkbe elhelyezett mag igazi jó gyümölcsöket terem
hessen és ne legyen gyomok és konkoly által fejlődé
sében megakadályozva.

Van-e szomorúbb a gazdára nézve, mintha azt 
kénytelen látni, hogy inig ő tiszta magot hintett el, 
addig földjét felveri a gyom és megakadályozza a 
tiszta magnak a fejlődését olyan mértékben, amilyen 
mértékben annak arra szüksége volna? Van-e szomo
rúbb, mint látni azt, hogy buzavetését konkoly nyomja 
el. Az értelmes gazda megtesz mindent, hogy az elhin
tendő mag tiszta legyen, hogy a szántóföld, amelybe 
a magot elhinti, jól megszántott legyen, hogy a jó mag
nak meg legyen a jó televény földje, amely táplálja, 
amely képessé tegye arra, hogy a gyom ellen 'is meg
küzdjön. Vájjon K. Gy.! nem így kell-e tennünk ne
künk is, hogy ha azt akarjuk, hogy az emberi társa
dalomban, az erkölcsi világban, a vallásos életben is 
a tiszta magvat ne fojtsa el a gyom, mely mindenütt 
megterem és ha nem gondoskodunk arról, hogy a 
magnak lelki életünkben meg legyen a jól termő ta- 

' laja, ha nem gondoskodunk arról, hogy a gyomot irt
suk, akkor az erőre kap szivünkben, akkor oda jutunk, 
hogy a gyom erősebb lesz a jó magnál s a mi felsar- 
jadzó vetésünk gyengének bizonyul vele szemben, mert 
ha már egyszer a gyom erőt vett, akkor minden fára
dozás sikertelennek mutatkozik.

K. Gy.! A Krisztus által megalapított anyaszent- 
egyházra, annak vezetőire és tagjaira nemcsak elöl
járóira, lelkészeire, de minden tagjára várakozik az a 
feladat, hogy ebben az anyaszentegyházban azt a jó 
magot, amelyet Jézus Krisztus, a mi Idvezítőnk hintett 
el és hint el ma is, igyekezzünk megerősíteni és viszont
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azt a gyomot, amely ennek a jó magnak a felsarja- 
clását, megerősödését, termésbe szökkenését és a gyü- 
mölcsözését megakadályozná, igyekezzünk kiirtani a 
szivekből, hogy ne gátolja meg a Krisztus anyaszent- 
egyházának a tökéletesség felé való fejlődését, ame
lyet Krisztus nekünk kötelességünkké előirt.

Aái szükséges ehhez, K. Gy.!? Ehhez az szükséges, 
hogy tudakozzuk az Írásokat, amelyekben Krisztus a 
mi lelki életünk számára, a mi szivünk talajába elhinti 
azokat a magvakat, amelyeknek termésbe szökkenésétől 
várhatjuk egyházi életünk fejlődését, várhatjuk saját 
tökéletesbülésünket, várhatjuk azt a boldogságot, ame
lyet Krisztus az őt híven követőknek kilátásba helye
zett. Igen, hiszen a Krisztus evangéliumának hirdetése 
nélkül, a Krisztus evangéliumának megismerése nélkül 
hogyan tudnánk megkülönböztetni a szivünkbe ülte
tendő jó magvat a gyomnak a magvától? Nekünk szük
ségünk van az Isten igéjének a megismerésére, hogy 
az Isten igéjének a világosságánál tudjuk szétválasztani 
a jót a rossztól, tudjuk megkülönböztetni az Isten által 
megengedettet attól, amit az Isten tilalmaz, tudjuk 
megkülönböztetni azt, ami idvességiinkre szolgál attól, 
ami bennünket kárhozatba visz. A legelső, a legszen
tebb kötelességünk, K. Gy.! az Isten igéjének minél 
behatóbb megismerése és hol történhetnék meg ez 
jobban, mint egyrészt saját családi otthonunkban az 
Isten igéjének, a bibliának olvasgatása által, másrészt 
pedig itt a szent gyülekezetben, az istentisztelet gya
korlása, a templom komoly buzgóságos látogatása ál
tal? Óh, K., a hit hallásból vagyon, a hallás pedig Isten 
igéje által (Róni. X:17.). Hogyan hinnének abban, 
mondja az apostol, aki felől nem hallották és hogyan 
hallanának prédikáló nélkül? K. Gy.! Hányán vannak, 
akik nem akarnak hallani a templomról, akik elkerülik
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azt az alkalmat, hogy az Isten igéjét meghallhassák, 
akik nem érzik a hitnek szükségességét. Hányán van
nak, akik nem akarnak az Isten igéjéből hitet, tudást 
meríteni arra nézve, hogy mi a szabad és nem szabad, 
mi a megengedett és mi a tilalmas, hányán vannak, 
akik nem akarják, hogy a lelkűkben felébredjen az a 
tudat, hogy az életük, eljárásuk nem helyes, hányán 
vannak, akik félnek attól, hogy az Isten igéjének a 
hallgatása, mint korbács hat a lelkűkre és a biinvádat 
ébreszti fel abban, azért szívesebben elkerülik az Isten 
igéjének hallgatását, nehogy a templomba jővén, kínzó 
vádat érezzenek lelkűkben, hogy nem úgy éltek, mint 
ahogy az Isten igéje szerint élniük kellett volna.

K. Gy.! Én elhiszem, hogy bántó lehet az embe
rekre, akik életüket nem Isten törvényei szerint ren
dezik be, hallani azt, hogy hogyan kellett volna élniük, 
de ezt az embernek meg kell hallania, ezt az embernek 
meg kell értenie, hogy megbánhassa azt, hogy életét 
nem Isten törvénye szerint rendezte be. Hogyha talán 
az első pillanatban az a vád, amit az ember érez, hogy 
életét nem az Isten törvénye szerint rendezte be, fáj
dalmas, kínzó és gyötrő is, de ott van a mi jóságos 
Atyánk, aki a Krisztus által kijelentette, hogy nem 
kívánja a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen, élje azt az igazi életet, amely a Krisztusnak 
élete és amely élet úgy lesz a miénk, ha Krisztusba 
mint vesszőbe beoltatunk.

K. Gy.! Van-e valami megkapóbb, megindítóbb 
annál, mint mikor a Krisztus példázataiban olvassuk, 
hogy hogyan keresi a jó pásztor elvesztett juhát, ho
gyan keresi az asszony elvesztett drakhmáját, hogyan 
fogadja az apa kebelére tékozló, de tékozlásából az 
atyai házba újra megtért fiát? Van-e K. valami meg
indítóbb, mint érezni az isteni kegyelemnek azt a vég-
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telenségét, amely lényujtja hozzánk kezét azért, hogy 
mi mint a vizen küzdő hajós, aki a megsemmisüléstől 
tartva az utolsó árbocba fogódzik, ebbe a kézbe bele- 
fogódzzunk és engedjük, hogy az Atya bennünket sze
rető keblére öleljen?

Ugy-e K. Gy.l nekünk az Isten igéjét kell hall
gatnunk, az Isten igéjét kell megismernünk, hogy Isten 
igéjéből láthassuk, vájjon életünk igazi keresztyén, 
igazi református élet-e, vagy pedig csak névleg valljuk 
magunkat Krisztus követőinek, névleg valljuk magun
kat azon egyház tagjainak, amelynek a kebelében meg
kereszteltettünk. Oh, K. Gy., nekünk az Isten igéjéből 
kell megismernünk, hogy az a mag, amely lelkűnkbe 
el van vetve, az Isten fia, vagy pedig a gonosz által 
vettetett-e el szivünkbe, ebből kell megismernünk azt, 
hogy ami kikelt szivünkben, az Isten fia által elvetett 
magnak a kisarjadása-e, amely bőséges gyümölcsöt 
igér lelkünk üdvösségére, vagy pedig a gonosznak a 
műve, amely ha nem irtjuk ki szivünkből, elfojtja a 
tiszta magot és kárhozatba visz bennünket. Tudakoz
zátok azért az Isten igéjét szorgalmasan, mert örök 
életnek beszéde vagyon abban.

K. Gy.! A mi református anyaszentegvházunknak 
az adta meg ezelőtt 400 esztendővel a létjogosultságát, 
hogy a hívőknek, a hit után szomjuhozóknak és vágyó
dóknak igyekezett kezébe adni a hitnek igazi forrását, 
a bibliát és Isten tiszteletének központjává az ige
hirdetést, a biblia igazságainak a hirdetését tette, hogy 
ezen a réven vésse be a hívek leikébe az Isten törvényét 
és tegye őket képessé arra, hogy saját maguk megálla
píthassák, vájjon a szivükben lakozó érzelmek az Isten 
akarata szerint valók-e, vagy pedig az Isten akarata 
ellenére valók, hogy azok az ég felé emelők-e, vagv 
pedig lerántják az embert a földnek sarába, hogy azok
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vájjon üdvösségünket munkálják-e, vagy pedig kárho
zatunk munkálására alkalmasak. Ezért lett az igehir
detés isteni tiszteletünk központjává, ezért akarjuk, 
hogy Isten igéjét mindenki megértse, ezért akarjuk, 
hogy mindenki maga legyen képes olvasni az Isten 
igéjét és az Isten igéjének olvasásából mindenki képes 
legyen megítélni, hogy milyen az ő élete és ha úgy 
látja, hogy tévelyeg, hogy nem él az isteni parancso
latnak megfelelő életet, meg legyen a módja és alkalma 
arra, hogy életét megváltoztassa.

Maga az Idvezítő bármerre járt Galileában, min
denütt hirdette az igét, így református..anyaszentegyhá- 
zunk prédikátorai is arra vannak hivatva, hogy ezt az 
igét hirdessék, hogy így megadják az embereknek a 
lehetőséget arra, hogy életüket az Isten parancsolata 
szerint igyekezzenek berendezni. Ezért oly fontos, K. 
Gy., hogy mi az Isten igéjét a maga teljességében és 
tisztaságában ismerjük meg. Ha az okos, értelmes gazda 
mindent elkövet arra, hogy a jó mag jó földbe kerül
jön és azt a jó magot a jó földben a gyom el ne nyomja, 
nekünk is mindent el kell követnünk, hogy szivünk 
olyan jó talaj legyen, amelyben a Krisztus által ne
künk ajánlott jó mag meghozza lelkünk üdvösségére 
a drága gyümölcsöt. Ne csak a természetben aggód
junk a vetéstől kezdve az aratásig, ne csak a szántó
vető földjében nézzük aggódva, hogy vájjon az a vetés, 
amelyből mi élelmünket, táplálékunkat akarjuk meg
szerezni, kellőképen fejlődhetik-e, hanem nézzük meg 
ugyanazt a mi lelki világunkban is, hogy vájjon lelki 
életünk is úgy fejlődik-e, úgy halad-e, hogy amikor 
eljön az aratásnak nagy napja, akkor azt mondhassuk: 
igen, éreztük, hogy szivünkben fel-felburjánzott ,a 
gyom, éreztük, hogy ez a gyom sokszor az Isten igéjét 
elnyomással fenyegette, de az isteni kegyelemben
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bízva igyekeztünk ezt a gyomot kiirtani szivünkből, 
igyekeztünk mindent megtenni, hogy Isten igéjének 
megfelelő életet éljünk és most, amikor itt a földi élet 
végén állunk, az aratás napján, amelyet minden földi 
életnek legnagyobb ellensége, a halál egyszer mi raj
tunk is elvégez, kérünk Téged, oh mennyei édes 
Atyánk, ítéld meg Te Magad, hogy vájjon a mi törek
vésünk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk, minden mi 
gyarló emberi erőnk dacára is olyan volt-e, amely 
méltó a te atyai kegyelmedre! ítéld meg Uram Te 
Aáagad, hogy vájjon megtudtuk-e ezt a jó magot óvni 
a gyomtól, meg tudunk-e tenni mindent lelki életünk
ben, családi életünkben, egyházi és nemzeti életünkben, 
hogy kötelességünket önmagunk, családunk, nemze
tünk és hazánk iránt megfelelőleg teljesítsük. Oh Uram 
Téged kérünk, hogy ítélj meg bennünket és Téged ké
rünk azért, hogy a Krisztus érdeméért a Te ítéleted 
ne hangozzék szigorúan felettünk, hanem mint bűnös, 
de bűnüket megbánó embereket végy a Krisztüsért 
kegyelmedbe és vigasztalj meg bennünket az örök élet
nek vigasztaló reménységével. Ámen.

A canonica visitatióra Basal, Molvány, Tótszenígyörgy és 
Pata presbitériumai rendeltettek be. Basalbau Kulcsár Endre 
középiskolai tanár, volt pápai diák, jeles költő a helyettes preo- 
ráus, itt az istentiszteletek látogatása a lehető legjobb. Molvány 
két harangot öntet és templomot renovál. Tótszentgyörgyön a 
magtárt újból fel fogják állítani. Püspök úr a poklosiakat figyel
mezteti a külön iskola felállításának súlyos anyagi terheire.

Délután iskolalátogatás, majd bemenetel Szigetvárra, ahol 
a városháza nagytermében a szigetvári gyülekezet presbitériu
mával tartott Püspök úr hosszabb megbeszélést, melyen jelen 
volt Selnnidt Béla gondozó lelkész is.

Este dr. Rusa Ernő kormányfőtanácsos, kir. közjegyző 
adott a Püspök úr tiszteletére vendégszerető házánál vacsorát, 
amely alatt a Szigetvári Dalárda, Szentgyörgvi Béla karnagy 
vezetésével szebbnél-szebb énekszámokkal gyönyörködtette a 
társaságot.
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Egyházak története.

Pata—Poklosi—Somogyapáti.

Lelkész: Madarász Endre, sz. 1S93. Patán szolgál 1621 óta.
Tanító: Rudolf László, sz. 1SSS. Patán szolgál 1609 óta.
Pata. Gondnokok: Simon Sándor, Pctcs István. Presbiterek: 

Balogh János virtus, Rémes József, Joó István, Király Dániel.
Poklosi. Gondnokok: Kovács AAihály, Kovács Sándor. 

Presbiterek: András István, Szőke Gábor, Kis Vörös János, 
Vörös István közép, Zsoldos Lajos, Balogh István m.

Apáti. Gondnok: Csokona József. Presbiter: Kiss György.
. Pathaa-t már 12S3-ban említik az oklevelek. 1316-ban már 

plébánia-temploma volt, mely valószínűleg azonos a Szent András 
apostol tiszteletére szentelt s 1455-ben is említett templommal. 
Ez időben egy azóta elpusztult Hosszufalu nevű helységgel volt 
összeépülve s igy igen tekintélyes nagyságú község, vagy város
számba mehetett. Szigetvár ostromlása, a törökök által elfogla
lása s a későbbi fosztogatások és rablások a negyed mérföldön 
elterülő nagy községet azonban elpusztították s a »kisdcd« Patává 
zsugorították, nagy templomukat pedig a többiek példájára a 
szigetvári várhoz hordták.

A nagy község már ezt jóval megelőzőleg reformátussá 
lett s mint az egész Szigetvár vidékének anyaegyháza szerepelt, 
ami egészen természetes azon tényből, hogy Horváth Márk 
várparancsnok buzgó terjesztője volt a reformációnak, az ő vé
delme alatt működött Szegedi Kiss István reformátor a közeli 
Kálmáncsán 155S—1561-ig s így a közbeeső Pata is már az ő 
működése idejében behódolt a reformációnak.

A szomorú vallási üldözések idején a tekintélyes s a Ku- 
binyi földesúri család hathatós pártfogása alatt levő egyházba 
messze vidékről, még Baranyából is jártak az üldözött liitsorso- 
sok istentiszteletre, bár az elnyomatást még Pata filiái — melyhez 
akkor a ma is ide tartozó Basaion és Molványon kivid Viszló és 
Csertő is, tehát összesen hét község tartozott, — sem kerülhették 
el. Ugyanis a prédikátornak a fi 1 iákban temetni nem volt szabad 
s így a hívek halottjaikat pap és mester nélkül temették, 'de a 
stólát le kellett fizetniük a barátoknak, kik folyton a nyakukra 
jártak s Ígéretekkel, fenyegetésekkel pápistává akarták őket tenni,
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mig végre a lürelmi rendelet e szomorú állapotnak véget nem 
vetett.

A papi belsőségen kívül volt még az egyháznak régen négy 
hold földje is. Ezt azonban a »barompásztorból gazdává lett« 
Jónás Kubinyi Sándor nraságtól a község földjeinek neve alatt 
megszeretvén őket, »elcsalta«, úgy hogy azután bérelniök kel
lett papjuknak és tanítójuknak földet. 1807-ben az akkori lel
kész az uraságtól maga és a patai s molványi tanítók részére 
szántóföldet és rétet kért, amennyiből megélhetnek, de azzal 
utasították el őket: »Isten anyaszentegyházának lelki pásztora 
és két oskola mesterei, kezek alatt levő négy helységbeli juhai 
után eddig becsületesen elélhettek, ezentúl is azon szerént el- 
élhetnck«. Nemsokára azonban ismételt kérésükre Cludovácz 
Ferenc »árendás urtók a prédikátornak fél sessio szántóföldet, 
a mesternek pedig egy fertályt kaptak. Utóbb a nemeslelkü kath. 
Visontai Kovács László hagyott az egyháznak egy cselédházat 
belsőséggel.

Templom. Ősi templomuk a mostani falu végén levő kerek 
dombon, Pata és az említett, azóta elpusztult Hosszufalu között 
állott. Ennek kövei a szigetvári várfalak javítására elhordatván, 
elpusztult, de fundamentuma az utóbb temetőnek használt »régi 
temetőbcu« a legutóbbi időkig látható volt. Az elpusztult nagy 
templom helyett fatemplomot tudtak csak építeni a parókhiális 
udvar közepére, melynek elavulása után ismét a lelkészi udvar
ban újabb fatemplomot építettek s ezt használták egészen 1794-ig, 
amikor a mostani téglából készült templom emeltetett »T. Béczi 
György uram szorgalinatossága áltak. Tetőzetét lS5ó-ban leszed
ték s ujjal pótolták, a falakat is fél öllel emelték. 18$3-ban a 
már különben is javításra utalt tornyot villámcsapás sújtván, 
újra építették s bádoggal fedték S00 frt. kiadással. 1903-ban a 
pécsi Angster-cégnél orgonát készíttettek.

Lelkészlak. Az ISll-ik évben augusztus 5-én T. Kubinyi 
Miklós úr, a Kubinyi-familiának plenipotentáriusa, jurátusával, 
Molnár Józseffel Patára jött s nem akarván az árendás úrhoz 
az urasági lakba szállani, Erőss József prédikátorhoz szállt, a 
régi romladozott papháznak egv kis benyílójában nyomorgott 
tizenhárom hétig s amidőn hallotta, hogy a békák a régi talpak 
alatt kuruttyolnak, ígv szólította meg a prédikátort: Tisztele- 
tes Uram, ez már rossz ház. Én, mint plenipotentárius, az új 
háznak megépítésére magamtól is megígértem a molványi erdő-
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bői a tetejére való fát, de ez nem elég, hanem írjon kegyelmed 
instantiát. T. Kubinyi Miklós űr snbscribálta s magával Pestre 
elvitte. Abban az időben a patai Uradalom bérlete lejárván, új 
bérlő következett, t. i. báró Lilién őnagysága, akivel való alku
dozásba bevétetett, hogy az űj árendás űr Patán az űj parók- 
hiális háznak felépítésére adjon szükséges dolgokat. És így az 
alku szerint az árendás urnák adni kellett téglát, vályogot, desz
kát, vasat stb., magunknak csak a mesterembereket kellett fi
zetni. Hogy pedig azokat kifizethessük, az uraság szérűjére ál
lottak nyomtatás végett. Eképpen lett Patában az űj parókhiális 
ház«. Ezt a ma is meglevő épületet 1921-ben fazsindely helyett 
cseréppel fedték.

TamtóUtkás, iskola. A régi iskola oly rossz volt, hogy a 
gyermekek az iskola sövény falán bujkáltak ki. Az egyház 1S59- 
ben felépítette jelenlegi iskoláját és tanítólakását 3000 frt. 
kiadással, 1891-ben pedig tantermét átalakíttatta. 1927-ben az 
egész épületet felemelték, tetejét ujrakészíttették, űj ablakokkal 
és ajtókkal látták el.

Lelkészek. A legrégibb lelkészekről nincsenek adatok. 
Jászberényi Mátyás 1634 tájban. Szatmári, Tátzi, Unyomi. Sem 
teljes nevükre, sem szolgálataikra nem emlékeznek. Lámgos 
István 1663—1675, Tihonyi Miklós 1675—16S3, Kiss János 
16S3—1695, Papp Miklós 1695—1700, Körösi János 1700—1703, 1
Putnoki Bálint 1703 —1713, Soós Dániel 1713—1715, Szikszai 
Mihály 1715—1727, Vásárhelyi Dániel 1727—1735, Szőnyi 
András 1735—1744, Csuzy Gergely 1744 —1749,. Hollósi István 
1749—1751, Sólyom Ferenc 1751—1754, Kádas Mihály 1754— 
1763, Kaposi János 1763—1770, Baranyai István 1770—1771, 
Biró János 1771 —1777, Erőss József 1777—1784, Bétzi György 
1784—1806, Krizsa János 1806—1807, Tóth János 1807—1811, 
Erőss József ISII —1818, ifj. Erőss József ISIS—1837, Sarkady 
Károly, Sarlós György, Erőss Dániel mint segédlelkészek 1838- 
ban. Karsay József 1838—1855, Szigetid Gábor Écsy Péter se
gédlelkészek 1856-ig. Sarlós György 1856—1S84. Ezután he
lyettesek voltak 1886-ig. Szabó Pál 1886—1898, Simon Károly 
1899—1915, Hegedűs Lajos és Gombos L.ajos helyettesek 1915— 
1917, Gombos Lajos 1917—1919, Madarász Endre helyettes 
1920—1921, mint rendes lelkész 1921-től a mai napig.

Tanítók. Neveikről csak 1882-től vannak adataink. Fekete 
Károly 1.882—1909, Rudolf László 1909-től a mai napig. Az ő

l
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1014—191 S-iki hadi szolgálata alatt helyettesek gyanánt mű
ködtek: Besse Mária, Kovács Ilona, Király Pál.

B a s a 1.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanító: Ideiglenes minőségben Kulcsár Endre, sz. 1335. 

Basalban szolgál 1027 óta.
Gondnokok: Tímár Antal és k. Pap Sándor. Presbiterek: 

ör. Tóth József, B. Tóth József, Csokona István, Biró József.
Egyike a legrégibb somogyi községeknek, mely már 1217- 

ben fennállott. 1556-ban a babócsai harcok után Ali basa a köz
ség mellett levő hársfaerdőben táborozott s innen támadt Szi
getvár ellen, de utóbb a vár ostromát abban hagyva, elvonult. 
Egyháza lS56-ig Pata filiája gyanánt szerepelt, ekkor azonban 
Széky Béla esperes és Sarlós György patai lelkészek idejében 
leányegyházzá alakult. Középületeit is ugyanez időtájban épí
tette. 1923-ban a kis gyülekezettől a tankötelesek csekély száma 
miatt a közoktatásügyi minisztérium az államsegélyt megvonta, 
úgy hogy emiatt azóta csak helyettes tanítókat tud tartani. 1925- 
ben az országos földbirtokrendező bíróság az egyháznak 4 kát. 
hold földet juttatott.

Templomukat lS5S-ban építették fel 2757 frt. költséggel, 
melyet a hívek részint kivetésből, részint közmunkából terem
tettek elő. Nagyobb javításokat 1914-ben és 1926-ban végeztek 
rajta. 1902-ben új harangot szereztek be, melyek közül a na- 
gyobbiknak 1917-ben történt elrekvirálása után 1926-ban két új 
harangot vettek. 1914-ben pedig a templom részére szép nagy 
harmóniumot vásároltak.

Iskolájukat s tanítólakásukat 1356-ban építették s azóta 
több ízben a szükséghez képest renoválták.

Tanítók: Mészáros János 1357—1360, Vecsey Lajos 1360— 
1871, Józan Benedek 1371 — 1873, Király Lajos 187S—1909, 
Belevári István 1909—1911, Bakocs István 1911 —1912, Mikó 
Sándor 1913—1924, az ő hadbavonulása alatt helyettesek voltak: 
Gombos Lajos lelkész, P. Kis Mária, Kis István. Mikó Sándor 
eltávozása után már csak helyettesek működtek: Huszár István 
1925-től 1927-ig és Kulcsár Endre 1927-től a mai napig.
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M o 1 v á n y.

Lelkész: az anyacgyház lelkésze.
Tani ló: Horváth Gábor, sz. 1S91. Molványban szolgál

1923 óta.
Gondnokok: B. Nagy István, Hajcin József. Presbiterek: 

Putnoki János, Papp József, Vörös Illés és Balogh József.
A községről először 1360-ban van említés Milwan néven. 

Az lS36-iki kolerában a kis község lakosságának háromnegyede 
meghalt. »Kezdődött a mesteri rendtartás és azok által véghez 
vitt isteni tisztelet Anno 1736.« Kubinyi Sándor örökös földesen- 
engedelméből. Megelőzőleg Pata fiókegyháza volt Molvány is.

Templom. A régebbi oratórium valószínűen az 1780-ban 
a haranglábbal egy időben készült tanítólakás tartozéka lehe
tett, mert a feljegyzés szerint Etey István mester idejében »lett 
az oratóriumnak különös elválasztása és abban kathedra fel
emelése, a székeknek tislér által való megcsinálása«. A mostani 
tornyos kis templom 1829-ben épült »ns. Puky Eszter ajándéká
ból. lS63-ban tornyot építettek a templomhoz és karzatot a 
templomba. 1868-ban vettek egy 205 fontos harangot. 1885-ben 
renoválták a templomot s új szószéket építettek. A templom te
tejét 1922-ben cseréppel fedték. 1927-ben pedig-az egész temp
lomot megújították. A tornyot bádoggal borították, falait kiviil- 
belül kijavították, bemeszelték, szószéket, ajtókat festették, új 
padokat készíttettek, a régi téglaburkolatot cementlapokkal cse
rélték ki s két új harangot öntettek.

Iskola, tanítólak. A régi mesterház 1780-ban épült, a jelen
legi pedig Nagy Imre tanító idejében. 1900-ban új ablakokat 
és ajtókat csináltattak, 1924-ben a tetőt palával fedték s az egész 
épületet megújították.

Tanítók. »Molványi legelső tanítómester volt Debrecen
ben tanult és született Dcbreczeni Sámuel, szolgált 6 évig«, 
Unyomi László 4 évig, Katona Sámuel 8 évig, Ágoston János 
3 évig, Nagy György 5 évig, Gencsi János 15 évig, Etey István 
7 évig, Etey János 28 évig, Szilágyi István ISII—1825, Kaposi 
Lajos 1825—1827, Szalai István 1827—1831, Vecsey János 
1831 —1833, Molnár János 1833—1837, Bokor Sándor 1837— 
1838, mint intermális, Esze József 183S—1839, Hampó János 
1839—1840, Pécsy Gábor 1841 —1852, Vcrbay Dániel 1852—
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1Ő53, Varasdy Pcter 1853—1800, Mózes Imre 1869—1870, Nagy 
Sándor 1869—1872, Fekete István 1872—1876, Nagy Imre 
1876—1879, Szabó Gyula 1879—1904, Bálint Géza 1904—1910, 
Laczó István 1910—1922, az ő háborús szolgálata s ennek során 
hősi halála miatt holttá nyilvánításáig helyettesek gyanánt mű
ködtek: Arany Sándor 1914—1916, Molnár Vilmos 1916—1917, 
Futó József 1917—1918, Kocsis József 1918—1922. Horváth 
Gábor mint rendes tanító 1923-tól a mai napig.

Tótszentgyörgy.

Lelkész: Mészáros János, sz. 1S62. Tótszentgyörgyön szol
gál 1904 óta.

Tanító: Tönkő László, sz. 1S90. Tótszentgyörgyön szol
gál 1910 óta.

Gondnok: Gál József. Presbiterek: Fülöp József, f. Káró 
József, Burcsa János, Somogyi János, Jakab János, Madarász 
István, Kulcsár József, Fekecs István.

Az 1332—1337. évi pápai tizedjegyzék szerint plébániája 
volt. 1455-ben 50 jobbágytclkct számlál és kőtemploma van 
fatoronnyal. 1554-ben török birtok mindössze 10 házzal. A 
XVI11. századtól kezdve a gróf Széchenyieké. Nevét Somogv- 
vármegye monográfiája szerint a XVI. század közepe táján ide 
telepített felvidéki tótoktól vette, a Nagy Lajos-féle emlékkönyv 
szerint pedig onnan, hogy először a községet — egy régi az 
öregektől hallott elbeszélés értelmében 
Tóth, Maróth és Jancsi család szállotta meg, kinek elsejéről 
nevezték el a falut s kik még a reformáció idejében is meg vol
tak, később azonban kihaltak. Egyházának régiségét Baksay 
László lelkésznek lSlO-ből maradt feljegyzései igazolják, me
lyek szerint már a török hódoltság előtt fennállott s kőtemp
loma és papja volt. Templomát azonban a törökök a szigetvári 
várfalak kijavítására clhordatták a lépésnyi távolságban Sziget
várig felállított lakosokkal oly módon, hogy a téglákat velük 
kézről-kézre adatták s este mindenkinek ott kellett lefeküdni, 
ahol állt, hogy másnap korán reggel a munkát ismét megkezd
hessék. Az egyház tulajdonában ma is meglevő cinfedelü s 
alján ntázos cserép korsó, valószínűleg urasztali bortartó edény 
s több piros, kék és fekete pamuttal kivarrt urasztali kendők 
szintén az egyház régisége mellett szólnak.

három család, a

18
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Az egyháznak az ideig szabad vallásgyakorlata 1723-ban 
megszűnt. Ugyanis Csicskár nevű tanítójuknak Somogyi Sándor 
uradalmi tiszttartóval valami összeütközése lévén, ez a határra 
kihordatta, úgy hogy az kénytelen volt Merenyében meghúzódni.
A templom pedig ekkor elvétetvén, gazdasági épület gyanánt 
használtatott 17$S-ig. Az egyház Merenyéhez csatoltalott annak 
filiája vagy társegyházaképpen s attól később a mercnyeick cs 
tótszentgyörgyiek véres verekedésével vált meg. 17SS-ban a hely
tartótanács megengedte az oratóriummal és prédikátorházzal ren
delkező gyülekezetnek prédikátor bevitelét s az Szentesi Sámuel 
személyében a következő évben állását cl is foglalta. Az iskola
tanítóság újra 179S-ban állíttatott fel.

Templom. A török világ előtt fennállott s Szigetvárra el
hordott kőtemplom helyébe fából építettek újat, a régi templom 
ajtaját alkalmazva hozzá. Ez a fatemplom 1793-ig állt fenn, ami
kor a mostani téglatemplomot emelték. A csinos templom építé
sében hathatósan segélyezte a gyülekezetei Széchenyi Ferenc gróf 
földesur. A karzatokon igen szép és értékes magyar motiviimu 
festések láthatók. A templom tornyát 1909-ben vörösrézzel fed
ték, melyet azonban a hadvezetőség 1918-ban elrekvirált és palá
val pótolt. Az 1916-ban elrekvirált nagyobbik harang helyett 
1924-ben új harangokat készíttettek Szlezák László budapesti 
öntödéjében, de az ez évben az egész határt elpusztító nagy jég
verés és felhőszakadás miatt csak a gyáros különös jóindulatából 
és az egyházi hatóság nagyfokú támogatása mellett tudta a kö
vetkező évben a költségeket fedezni az egy évi egész jövedelmé- . 
töl megfosztott gyülekezet.

Lelkészlak. Hogy az 178S-ban fennálló s a helytartósági 
engedélyben is említett lelkészlak mikor épült, adatok hiányában 
megállapítani nem lehet. A jelenlegi, kényelmes lelkészlakás 
1855-ben készült Matolcsy Sándor lelkészsége alatt 6000 frt. ki
adással.

Az iskola és tanítólakás építéséről nincsenek adatok.
Lelkészek. A régebbi prédikátorokról nincsenek feljegyzé

sek. Csak egynek emléke maradt fenn, akit kis papnak neveztek. 
Szentesi Sámuel 1789—1795, ‘Somogyi Sándor 1795—1798, 
Baksay László 179S—1812, Dezső János 1812—1814, Kovács 
József 1814—1S15, Baksay László másodízben 1815—1824, Szi
getid Péter 1825—1829, Benkő Benjámin 1829—1S40, Sarlós 
György 1840—1843, Erőss Dániel 1843—1848, Aáatolcsy Sándor
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18-19—1856, Nagy László 1855—1883, Bir/a József segédlelkész, 
ezután Varga Lajos 1884—1901, Fancsik János helyettes 1901 — 
1903, Pázmány Vince helyettes 1903, Szekeres László helyettes 
1903—1904, Szigethy Sándor merenyei lelkész, gondozó 1904, 
Mészáros János rendes lelkész 1904-től a inai napig.

Tanítók: Ágoston Ferenc, Csicskár ? 1723. Az újrafelállí
tás után első tanító volt Szentesi Sámuel 1798-ban. Ettől 1830-ig 
hiányzik a névsor, holott tanítók voltak. Roth János 1830—1836, 
1836—1840 Dicncs János, 1840—1843 Hampó János, 1843— 
1847 Sarkady János, 1847—1852 Sárközy Benjámin, 1852—1853 
Babolcsay Ferenc, 1S53—1854 Varjú István, 1854 —1855 Varga 
Dániel, 1855—1S56 Verbay Dániel, 1856—1S5S Szombati Lajos, 
1858—1859 Józan Benedek, 1859—1860 Sziics János, 1860—1861 
Király Károly, 1861 —1S62 Kuthy István, 1862—1S63 Nagy 
László lelkész tanított, 1864—1865 Verbay István, 1S65—1866 
ifj. Verbay István. Biró János 1S66—1904, Miskey Sándor ideig
lenes tanító 1904—1905, Puskás István 1905 —1906, Soós Andor 
rendes tanító 1907—1909, Mészáros János lelkész tanított 1909— 
1910, Tönkő László rendes tanító 1910-től a mai napig.

18*
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18. Somogyhatvan, Somogyviszló, 
Csertő, Vásárosbéc-Magyarlukafa, 

Magyarlad-Patosfa.

Május 24-én 8 órakor Szigetvárról elindult Püspök tír So- 
mogyhatvan felé. Kíséretében újra megjelent Németh Károly 
somogvszobi lelkész, egyházmegyei aljegyző, aki felváltotta a 
saját gyülekezetében való látogatás előkészítésére hazautazott 
Szabó Bálint lietesi lelkészt, egyházmegyei főjegyzőt s ez időtől 
fogva a körút befejeztéig állandóan Püspök úr kíséretében volt.

Pongrácz József tlieol. tanárt pedig Győry Elemér thcol. 
tanár váltotta fel a gyorsírói teendők ellátásában.

9 órakor érkezett Püspök úr Somogyhatvan községbe, hol a 
falu szélén Steinicz Imre földbirtokos üdvözölte a képviselőtes
tület élén a község nevében. Püspök urat a református templom
nál Szabó Béla helybeli lelkész fogadta és üdvözölte Viknr 
Árpád magyarladi, Bujtár János somogyviszlói és Tóth Sándor 
vásárosbéci lelkészek társaságában. Az ifjúság nevében négy 
leányka, köztük a lelkész leánya: Szabó Boriska, csokrot nyújtott 
át Püspök úrnak. A fogadtatás után Püspök úr az éneklő hívek 
seregében a templomba ment istentiszteletet tartani. Gyüleke
zeti ének után az előimát Szabó Béla somogyhatvani lelkész tar
totta, majd a 7. dicséret 6. versének eléneklése után Püspök úr 
hirdette az Igét Jelenések III. 14—15 alapján, ugyancsak ő mon
dotta az utóimát.

Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Jel. III. 14—15.

»Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánk
tól és az Ür Jézus Krisztustól.« Pál apostolnak ezekkel 
a szavaival köszöntelek benneteket egybegyiilt Hívek,
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kik megjelentetek itt az Istennek eme szentelt helyén, 
somogyhatvani szent gyülekezet, vásárosbéci, magyar- 
lad-patosfai és somogyviszlói szent gyülekezetek lel
készei s presbitériumai. Kegyelem néktek és békesség, 
— köszönthctnélek-e vigasztalóbb szavakkal, mint ezek
kel, amelyekben annak a kegyelmét kérem rátok, aki
től száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék 
az ő ingyen való jóvoltából. Köszönthetnélek-e más
sal, mint a békesség igéjével. Annak a békességét kí
vánom nektek, aki a békesség fejedelme s aki azt a 
békességet adja, amelyet, ha valaki megtapasztal, soha
sem kívánkozik e világ múló békessége után. Hadd 
fűzzem az apostol szavaihoz a magam köszönő szavait 
azért a szives fogadtatásért, amelyben engem idejöve
telemkor részesítettetek, hadd köszönjem meg a község 
képviselőtestületének, fiaitoknak, a leventéknek, leá
nyaitoknak azokat a szives üdvözlő szavakat és azokat 
a szép virágokat, amelyeket hozzám intéztek, illetve 
amelyekkel elhalmoztak. Jól esik lelkemnek ebből az 
üdvözlésből látnom és éreznem azt, hogy az nem az 
én igénytelen és gyarló személyemnek szól, hanem 
annak az állásnak, amelyet Isten kegyelméből betöltők, 
szól a dunántúli református egyházkerület püspökének, 
szól annak, akinek az Isten kötelességévé tette, hogy 
az atyáktól oly buzgón ápolt hit megőrzésére és ter
jesztésére tegyen meg minden lehetőt és ezért igye
kezzék a gyülekezetekkel megismerkedni s ezekben 
ápolni a hit virágát. Ebből az üdvözlésből jól esik ki- 
éreznem azt, hogy bennetek töretlenül él az ősök hite, 
ragaszkodtok az evangélium igazságaihoz és kifejezést 
adtok annak a vágynak, amely á keresztyén ember 
lelkét kell, hogy eltöltse, minden egyes alkalommal, 
úgy ez alkalommal is. Mégis fáj tudnom azt, hogy ez 
a hit, ez a vágy csak bizonyos alkalmakkor és arány-
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lag kevésszer nyilatkozik meg abban a teljességében, 
amelyben mi azt megnyilatkozni szeretnénk látni, holott 
a hit kell, hogy minél több alkalmat keressen arra, 
hogy külsőleg is megnyilatkozzék.

Abból a jelentésből, amelyet a presbitériumok 
hozzám beküldöttek az istentisztelet látogatottságáról, 
sajnálattal azt kell megállapítanom, hogy a templom 
látogatása gyér és hogy az úrvacsorával való élést 
aránylag csekély számú hivő veszi igénybe, kevesen 
keresik az Ür asztalánál a kenyér és bor áldását, a 
Krisztussal való egyesülésnek lehetőségét. Azért vet
tem alapigéül ezt a néhány szót: »ezt mondja az Ámen, 
a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: 
tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, 
sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév«. Nem vagy sem 
hideg, mert hiszen a Krisztushoz való ragaszkodásod
nak adod tanujelét, de nem vagy forró sem, mert ez a 
ragaszkodás nem nyilatkozik meg úgy, mintha az élő 
hit töltené el a lelkeket és egy szent vágyódás gyűj- 
tené őket össze hétköznaponként is, mint ahogyan 
összegyűjtötte az ősöket, akik mielőtt munkára mentek, 
együtt emelték fel szivüket az Istenhez, hogy hajtsa 
hozzájuk fülét és hallgassa meg kérésüket.

János, mikor ezt a könyvet megírta, megírta azo
kat a látomásokat, amelyeket az Ür néki látnia enge
dett, amelyekben látja Krisztust az örök harcban, ame
lyet a jónak a rosszal folytatnia kell, de látja Krisz
tust győzedelmesen is, és ő tőle veszi azt a parancso
latot, hogy annak a hét kisázsiai gyülekezetnek írja 
meg azokat, amelyeket az Ür rendelt. Ezek között a 
gyülekezetek között szerepel a laodiceai gyülekezet, 
amelyről tudja az Ür, hogy sem hideg, sem hév és 
jobban szeretné az Ür, ha vagy hideg, vagy hév lenne. 
K. H.! Krisztus mint követelményt állítja fel, hogy át
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kell adni magunkat teljesen Néki, mint ahogy mondja 
is, aki velem nincsen, ellenem van (Máté XII: 30), azt 
kívánja, hogy kövessük őt az élet minden körülményei 
között és pedig úgy, ahogy ő maga mondja: »ha valaki 
jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel 
az ő keresztjét és kövessen engem« (Máté XVI: 24). 
Krisztus tehát azt kívánja, hogy még az élet keresztjét 
is felvegyük Ö érette, hogyne kívánná tehát azt, hogy 
mikor mi az ő tanítványai lehetünk, anélkül, hogy 
keresztet hordoznánk, tanítvány-voltunkat bizonyítsuk 
meg azzal, hogy engedelmeskedjünk neki és ne csak 
figyeljünk reá, hanem meg is tartsuk az ő beszédét. 
Hol van megírva Krisztus beszéde, hol vannak meg
írva az ő parancsolatai? Tudjátok mindnyájan, hogy 
a szentirásban és hol ismerhetnék meg ezeket a paran
csokat és utasításokat inkább, mint az Istennek szentelt 
házban, ahol az lst'en igéjének hirdetése a mi isteni- 
tiszteletünknek központját képezi és mint ilyen, a 
Krisztus evangéliumának s az ő benne hivő emberek 
üdvösségének az eszközlője. önmaga ellen vét az, aki 
elmulasztja az alkalmat, hogy ezt az isteni igét minél 
gyakrabban hallgassa és minél mélyebben belebocsássa 
szivébe. Vétkezik önmaga ellen az is, aki elmulasztja az 
alkalmat, hogy Krisztus parancsolatait minél jobban 
megismerhesse. Pál apostol azt mondja: »az alkalma
tosságot áron is megvegyétek«. (Efezus V:16.) Ke
resnünk kell tehát a jó alkalmat, hogy megismerhessük 
üdvösségünknek azt az egyedüli kutforrását, mely 
adatott nékünk az Ür Jézus Krisztusban. A mi vallá
sunk szerint, s ez egyházunknak egyik éppen legbol- 
dogítóbb tanítása, az ige hirdetése által magunkba ve
hetjük Krisztus lelkét, s az ott élhet bennünk anélkül, 
hogy legkevésbbé akadályozna mindennapi munkáink
ban anélkül, hogy csak legkevésbbé gátolna azoknak
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a teendőknek végzésében, melyek reánk várakoznak. 
Ügy érzem olyanok vagyunk, mint illatos tavaszi na
pon a széna illatában munkálkodó munkások, kaszál
ják a füvet, összegyűjtik a szénát, az illat körül lebegi 
őket, de nem gátolja a munka végzésében. Ügy érzem, 
olyanok vagyunk, mint az erdőben dolgozó ember, az 
erdő illata vagy susogása semmit sem akadályozza őt 
munkájában. Mi akadályozza a keresztyén embert a 
maga kötelességének teljesítésében, ha az Isten világá
nak jóillata feléje áramlik, ha érzi, hogy ebben a mun
kában is vele van Krisztus lelke. Nem ismeri az az élet
nek igazi boldogságát, igazi gyönyörűségét, aki azt 
nem a vallásban keresi és nem talál az vigasztalást, 
aki azt nem Krisztusnál keresi. Minden más földi 
öröm múlandó, csak ideig-óráig tart, izgalmak járnak 
nyomában s utána marad a lelkek lchangoltsága, egye
dül a vallás az, melynek nyomán a lélek oly nyugalma 
jár, mit nem adhat meg e földön semmi. A vallás ré
vén összeköttetésbe lépünk a minden tökéletesség aty
jával, aki a maga lelkét lehelte mi belénk és ezzel el
kötelezett bennünket arra, hogy szent vágyódással 
igyekezzünk vele egyesülni. Gondoljatok bármi földi 
gyönyörűségre, tart-e az tovább perceknél, holott an
nak megszerzése mennyi fáradtságba, gyötrődésbe ke
rül, mig a vallás ingyen hull az Isten kegyelméből az 
ember életébe. Minél mélyebben benne van szivünkben, 
annál hatékonyabb és áldásosabban kiséri életünket. 
Ha a mérleg két serpenyőjébe tennők azt, amit a föld 
és azt, amit a vallás ad, mélyen lehúzná a vallásban 
rejlő boldogság azt a másikat, amit a világi hivságok 
nyújtanak. Ezért olyan fontos, hogy hallgassuk az 
Isten igéjét, hogy megismerjük Krisztus életét és ta
nítását és lássuk, hogy hogyan valósult meg az ő éle
tében az isteni tökéletesség a földön, az ő életében,
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aki egynek tudja magát éppen bűn nélkül valóságában 
a mindenható Istennel, de ebben a tudatban mélysé
ges alázattal borul le az Isten akarata előtt és amikor 
ez az akarat a legsúlyosabbat, a keresztre feszítésnek 
kínzó halálát rójja reá, beleolvad teljesen abba az aka
ratba: »Atyám, legyen meg a te akaratod!« Ez a mély
séges megnyugvás az Isten akaratában, mely a mi 
Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak egész életéből és 
különösen felséges szenvedéséből és halálából felénk 
sugárzik, oly boldogságot ad a léleknek, amellyel nem 
ér föl a földi életnek semmi hasztalanul hajszolt öröme, 
mert el nem érhető annak teljessége.

Azt mondja a mennyei jelenéseknek írója: »Ezt 
mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten te
remtésének kezdete: tudom a te dolgaidat, hogy te 
sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, 
vagy hév«. A laodiceabeli gyülekezet tagjaiban a val
lás nagy és mély igazsága iránt bizonyos közönyösség 
mutatkozott, világi művészet foglalta el lelkűket és ha 
nem akarták is, elszakadtak a Krisztustól. Ügy gon
dolták, hogy áldozhatnak a világnak is és ezért nem 
tudtak egyesülni a Krisztussal. Vájjon ez az állapot 
nem található-e meg tinálatok is? A ti szivetekben 
nem szorítja-e vissza Krisztus parancsolatait sok más 
világ szerint való dolog, amiknek a szívben nem volna 
szabad oly mélyen gyökeret verni? Nem szorítja-e hát
térbe a vagyon szeretete, a gazdagság túlságos hajhá- 
szása, hogy minél több vagyont gyüjtsetek, a testi él
vezetek szeretete, mely nem engedi a lélek vágyait ér
vényesülni? Bor, szeszes italok, gyűlölködés, békét
lenség, ezek mind olyanok, melyek nem férnek meg 
azzal a .vággyal, hogy Krisztus igaz tanítványai le
gyünk. Tekintsetek a szivetekbe és ha azt találjátok, 
hogy ezek megannyi akadály számotokra a Krisztus-
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sál való egyesülésre, akkor nem szabad azt az állapo
tot fentartanunk. Sem hideg, sem hév nem vagy, vajha 
hideg volnál, vagy hév, mondja János, vagyis .választa
nod kell s döntened, jobbra akarsz-e menni, vagy 
balra. És lehet-e ez a választás nehéz a keresztyénre 
nézve, ha látjuk egyfelől a Krisztus által nyújtott bé
kességet, másfelől a földi életnek annyi sok tapaszta
latát, hogy mindaz, ami után az ember fut s amiről azt 
hiszi, hogy az a vágyainak netovábbja, a legtöbbször 
romlás forrása.

K. H.! Reám, az Isten végzéséből 217 gyülekezet 
gondja nehezedik. Ez a gond annál súlyosabb, az ál
lás, amit betöltők, annál terhesebb, minél kevésbbé 
látom azt, hogy a 217 gyülekezetben a lelkek igazán a 
Krisztus követői kívánnak lenni. Ha azt vagyok kény
telen látni, hogy ezek közül a gyülekezetek közül egy 
vagy több sem hideg, sem hév, hanem közönyös an
nak az egyháznak tanítása iránt, mely az Ür Jézus 
Krisztus evangéliumán építi fel tanításait s kerüli a 
templomot, hogy ezeket ne hallja, az a gond és teher, 
mely az enyém, csak annál súlyosabb lesz. Én örülök 
és szeretettel gondolok arra a szives fogadtatásra, 
melyben engem részesítettetek, de ne legyen ez csak 
külsőségekben megnyilatkozó, Szeretett Híveim, ha- ' 
nem buzgóságban és istenfélelemben. Ha eltávozom 
innen, azt érezhessen!, hogy nemcsak külsőleg díszí
tettétek fel templomotokat és nemcsak külsőleg állí
tottatok díszkapukat »Isten hozott«-tal, nemcsak kül
sőleg hintettétek be utamat zöld ágakkal és virágokkal, 
hanem ott van a szivetekben nem én irántam, hanem 
a Krisztus iránt a mélységes ragaszkodás és az az olt- 
hatalan meggyőződés, hogy nem adatott senki másban 
üdvösség. Próbáljátok meg, mit tesz ezzel a Krisztus
sal egyesülni, próbáljátok meg, mit tesz ezt az egyesü-
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lést külső jelekkel is bebizonyítani. Ha gyakoroljátok 
az Isten házát gyarmekies buzgósággal, ha az imádko
zásból és éneklésből merítetek erőt a Krisztussal való 
egyesülésre, én ott a távolban is meg fogom érezni a 
ti sziveteknek felém dobbanását. Ha ti ennek az egy
háznak hű fiai és leányai, a Krisztus jó tanítványai 
lesztek, akik az életetekben is meg akarjátok valósí
tani a Krisztus tudományát, akkor nem szóltam hiába 
hozzátok. Adja az Isten, hogy ne legyen közöttetek 
senki se hideg, se hév, hanem legyen mindenki áthatva 
a Krisztus iránti forró szeretettől és akkor érezni fog
játok azt a boldogságot, mely nem múlik el, hanem 
annál inkább fokozódik, minél közelebb juttok a földi 
lét határához, ahol ott áll a ti Idvezítőtök, hogy gyön
géd kezével magához ölelje lelketeket s vigye azt a ti 
mennyei Atyátok trónusa elé, mint neki tetsző szent 
és kedves áldozatot. Ámen.

A canonica visitatio az iskolában folyt le a somogyhatvani, 
somogyviszlói, csertői, vásárosbéci és magyarladi presbitériumok
kal a beterjesztett jegyzőkönyvek alapján. Az egyes egyházak 
helyzetének megvizsgálása után Püspök úr intő s buzdító beszé
det intézett a presbitériumokhoz, fájó szívvel mutatva rá arra a 
pusztító betegségre, mely nemzetünknek és egyházunknak egyik 
legnagyobb veszedelme, az egykére. Ebéd az iskolában volt, 
melyen a berendelt egyházak lelkészein s ezek feleségein kívül 
résztvett Somsich Ella grófnő és Steinicz Imre földbirtokos is. 

Délután 4 órakor Püspök úr látogatást tett Batta Béla 
gondnokhelyettes társaságában Somsich Ella grófnő patosfai bir
tokán. Vacsorát Steinicz Ferenc földbirtokos adott Püspök úr 
tiszteletére; vacsora alatt a leventék énekkara irredenta dalokat 
énekelt.
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Egyházak története.

Somogyhatvan.

Lelkész: Szabó Béla, sz. 18S2. Somogyliatvanban szolgál
1911 óta.

Tanító: Hampó László, sz. 1897. Somogyliatvanban szolgál
1924 óta.

Gondnokok: Vörös János és Barcsa István. Presbiterek: 
Gaál Gábor, Vörös János, Kiss János, Gaál Károly, Kovács 
István, Vincze Ferenc, Légrádi Dániel, Gaál Benjámin.

Első Ízben, 1421-ben van róla okleveles adatunk. 1554— 
1571-ig török kézen volt. A községnek két neve van még manap
ság is: Hatvan és Kármán, aminek eredete arra vezethető vissza, 
hogy a község mostani helyén Kálmán szállás, tőle nyugatra pe
dig a pécsi országút mentén Hatvan nevű község feküdt. Ott 
azonban sok pusztításnak lévén kitéve, Kálmán szállásra telepe
dett s ott új Hatvan épült. Az egyház régi, már a török hódoltság 
előtt fennállott. Sorsáról azonban úgyszólván semmit sem tu
dunk. Üldöztetéséről sem maradtak adatok s így valószínűen sza
badon gyakorolhatta vallását, mint híveinek nagyobb részét te
kintve, nemes község. Az új Hatvan felépülése után egvideig 
templomuk sem volt, hanem a közeli, azóta nyoma veszett Ági 
vagy Ágvölgy helységben gyakorolták az istentiszteletet, mígnem 
a nemes Gaál Gergely által adományozott telken 1720-ban temp
lomot építhettek. 1850-ig ^a lelkész tanított, attól kezdve van 
rendes tanító. 1890-től a gyülekezetben többször volt egyenet
lenség s ennek következtében kitérés.

Templom. Hogy az 1720-ban épült templom előtt volt-e s 
hol templomuk, adatok hiányában nem állapíthatjuk meg. Ha
sonlóképpen azt sem tudjuk, hogy az 1720-ban épített templom 
áll-e fenn manapság is, vagy pedig azóta másik készült. 1892-ben 
a templomot renoválták, 1907-ben ismét 2500 korona költséggel 
újították. Az elrekvirált harangok helyett 1920-ban két új acél
harangot szereztek 130 és 230 kg. súlyban. Jelenleg özv. Rémes 
Jánosné Nagy Lídia felajánlotta, hogy ha a költségeket össze
takarítja, orgonát állít elhalt 20 éves leánya emlékére a temp
lomban levő harmónium helyett.
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A Iclkcszlakás építéséről nincsenek adataink. 1900-ban reno
válták körülbelül 3000 korona kiadással.

Tanítólakás, iskola. A régi iskola mikor készült, nem tud
juk. A mostani díszes épületet 1926-ban emelték mintegy 8000 
pengő költséggel. Melléképületei 1921-ben készültek.

Lelkészek: Óvári István (kinek halála után Erdély deák, 
Péter deák és Samu deák mint iskolamesterek szolgáltak), Csok- 
nyai István, Torma János, Császári Péter, Oludi István, Huszár 
István, Nánási Mihály, Vasas István, Újhelyi Mihály, Czégény 
András, Simoni István, Czirják Mihály, Sebő Pál, Borsodi Sá
muel, Banai Mihály (1787—1891), Csákvári János, Rimaszom
bati Mezei István, Simon Pál, Vecsei Dániel, Elek István, Becsák 
István, Sarlós György, Sárav Gábor, Vincze Benő meghalt 1850, 
Bélaváry István, 1869-ig, Écsy Péter 1869—1899, Seregély Dezső 
1900—1909, Szabó Béla 1911-től a mai napig.

Tanítók: lS50-től lSS2-ig a névjegyzék hiányzik. Becságh 
Géza 1SS6—1907, Böjté Ferenc 1907—1911, Bereczky András 
1912—1913, Czuni József 1913—1924, Hampó László 1924-től 
a mai napig.

Somogy viszi ó.

Lelkész: Bnjtár János, sz. 1880. Somogyviszlón szolgál
1921 óta.

Tanítói állás a látogatás idején üresedésben. Megválasztott 
tanító, ki még állását nem foglalta cl, Peti Lőrinc zádori tanító.

Gondnok: S. Laki József. Presbiterek: Nagy Sándor, Győri 
István, Kovács István, Ladányi József, Tóth Dániel, Domokos 
János, G. Ambrus József, G. Ambrus János.

Első ízben az 1332—1337-iki pápai tized jegyzékben van 
említés róla. 1465-ben Szent Mihály tiszteletére emelt templomát 
említik. 1470—1473-ban a szigetvári vár tartozéka és Baranya 
megyéhez tartozik. 1493-ban az Enyingi Török család birtoka. 
Régen azonban a község másutt feküdt, hihetőleg a határában 
fekvő, azóta nyoma veszett Ági vagy Ágvölgv nevű községben, 
ahova elpusztulása után Hatvan is járt istentiszteletre. Mostani 
helyére 1730 táján telepedett le és akkor csakhamar egyházi ta
nítót is vittek be, sőt 1732-ben imaházat építettek. Eleinte, mint
egy 12 évig, prédikátorokat tartottak, majd mestereket, kik jó
részben papi pályát végzett egyének lévén, valószínűleg az eske-
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leseket, kereszteléseket és úrvacsoraosztást is ellátták. 1764-től 
azonban, amikor Viszló anyakönyvc kezdődik, már Patának filiája 
17S4-ig, a második önállósulásig. 1773-ban az istentiszteletek tar
tását betiltják, de 17S4-ben a türelmi rendeletre ismét megen
gedik a szabad vallásgyakorlatot és prédikátor bevitelét, dacára 
annak, hogy az előirt 100 családszámból 9 hiányzott. Ettől kezdve 
a gyülekezet zavartalanul fejlődhetett s nagy áldozatokkal felépí
tette középületeit. Áldozatkészségükre jellemző, hogy pl. 1S57-ben 
és lS5S-ban, két év alatt közmunkából és kivetésből 793S frt. 
80 kr.-t hoztak össze egészen a maguk erejéből. E kiváló hitbuz- 
góság megteremtésében nagy érdem jut több derék lelkészüknek 
és tanítójuknak, kik nevüket felejthetetlenül beírták a gyülekezet 
történetébe.

Templom. Régi oratóriumuk, miként említettük, 1732-ben 
épült. Mostani templomuk 1784—178S között emeltetett s több
ször újítva és kibővítve nyerte mai alakját. Eredetileg jó két öllel 
rövidebb volt, alacsony falakkal, fazsindely tetővel, torony és 
utcára nyíló ajtó nélkül. A tornyot utcára nyíló ajtóval 1832-ben 
készítették a templomhoz, nyolcszögü téglából alkotott gulaalaku 
tetővel. 1846-ban a fazsindely helyett a templomot cseréptetővel 
látták el. 1857—185S-ban megnagyobbították s felemelték a 
templomot, a tornyot magasabbra vették, Ízléses bádogtetővcl 
borították, a régi tulipános deszkamennyezetet 12 oszlopon 
nyugvó magas boltívvel váltották fel, a templom hajóját márvány
lapokkal burkolták, új padokat, szószéket, két karzatot készítet
tek. 190S-ban a szélvihar a torony tetejét megbontván, a bádog
tetőt galvanizált bádoggal cserélték ki, az egész épületet igen dí
szesen renoválták, kifestették 7519 korona 24 fillér költséggel. 
A következő évben 2400 korona, jobbára közadakozásból befolyt 
összegen szép, modern orgonát készíttettek a pécsi Angster-cég- 
nél. Az 1917-ben hadi célra igénybe vett nagy harang helyett 
1923-ban a Harangmüvek Rt.-nál Budapesten egy 336 kg. súlyú 

. b hangú, szép zenéjii nagyharangot öntettek 604.000 koronáért, 
nagyobb részben közadakozásból. 1927-ben az elrekvirált orgona- 
sipokat pótolták. Imre Gábor egyháztag az orgona javítására vég- 
rendeletileg 8 q búzát adományozott.

Lelk'észlak. A legelső lelkészlakás az első templommal egy- 
időben épült a mostani helyén. Egyszerű, zsuppos fedelű hajlék 
volt. A mai épületet 1868-ban emelték. Ma is megfelelő egész
séges, kényelmes épület.
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Iskola, ütiiíló/akás. A legrégibb iskola a mai lelkészlak déli 
szomszédságában volt egy szobából, konyhából, félszerböl (alatta 
pincével) állott. Ugyanide 1822-ben új épületet emeltek fatalpra 
sövényfallal, zsupptetőre 92 frt. 22 kr. kiadással. Ez a telek, nem 
tudni mi módon, utóbb magánkézre jutott. Ezután a templom déli 
vegénél levő völgybe építettek, már sokkal szilárdabban, új 
iskolaépületet, mely ma is meg vau és a községi pásztorok laká
sául szolgál. A jelenlegi iskolaépület a templom déli szomszéd
ságában három szobával, mellékhelyiségekkel, világos tanterem
mel, téglából, cseréptetőre 1881 — 1882-ben épült. Ma is meg
felelő épület.

Lelkészek. Első prédikátoruk, kinek nyoma van, az 1732 
előtt szolgált »kis pap:<: Békési István, kinek halála után 3—4 
év múlva valami Tétzi nevű következett. Utána mesterek szol
gáltak 1784-ig, kik közül az utolsó: Király Ferenc a szabadvallás- 
gyakorlat megkezdődésével pappá lett s ily minőségben 17SS-ig 
szolgált, Sápi Péter 17S8 —1791, Ardai Mihály 1791 —1795, 
Mózes János 1795—179S, Horváth Ádám 179S—1804, Kovács 
Miklós 1S04—1805, Sipos Mihály, utána Veres István 1814-ig. . 
Varga Mihály ISI4—1S30, Nagy Antal 1S30—1837, Begedy Ber
talan 1S37—1861, Szűcs Mihály 1861—1SS9, Jávorv Nándor 
1891 —1902, Bakocs István 1902—1904, Csepy Miklós helyettes 
190-1—1906, Kiss Tamás rendes lelkész 1906—1919, Farkas 
István helyettes 1919—1921, Bujtár János rendes lelkész 1921-;öl 
a inai napig.

Timii ók. Az 1732 után szolgált két első prédikátort mes
terek követték és pedig: Fogarasi, Csicskár, Szováti, Ágoston, 
Bán AAihály, Császári, Etei, Nagy György, Umonyi László, ifj. 
Nagy György. 1773-ban Ardai Mihály, majd Király Ferenc, ki 
17SS-ban lelkésszé lett. Kovács József, Benedek Pál hivatalosko
dásuk ideje bizonytalan. Sápi Péter 1839—1842, öry Ferenc 
1842—1S45, Bokor Sándor 1845—1847, Mozsonyi János 1847— 
1S55, Péter József 1S55—1865, Szűcs János 1865—1871, Babos 
Farkas 1872—1877, Arany Bálint 1877—1886, Horváth Lajos 
18S6—1SS7, Boross István 1888—1925, Szabó Péter 1925—1927, 
Peti Lőrinc megválasztott tanító állását 1927 július 1-én fog
lalja el.

t
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Csertő.

Lelkész: az anyaegyház lelkésze.
Tanítói állás jelenleg üresedésben.
Gondnokok: üere József és Szikszai József. Presbiterek: 

Hordós Sándor, K. Tóth József, Kiss József, Hollósi Dániel, 
Szabó József, Szikszai János, Hordós István és Nagy János.

1360-ban Csertw alakban fordul elő. Az egyház kezdete és 
sorsa valószínűen egy a viszlói egyházéval, mert az anyaegyház 
anyakönyveiben mindig Viszló filiája gyanánt szerepel. A refor
mációt régen befogadhatta, mert már 1730 óta van imaháza.

Templom. Első imaháza a mostani helyén 1730-ban épült 
sövényből, zsuppos tetővel, torony nélkül. Mai templomukat 
ISSI-ben építették bádoggal fedett toronnyal. Szépen renoválták, 
kifestették és cement burkolattal ellátták lSQ-l-ben. Legutóbb 
1026-ban ismét nagyon díszesen megújították körülbelül 2S millió 
korona költséggel.

Iskola, tanítólakás. A mostani tanítólakás, mely régebben 
az iskolát is magában foglalta, mikor épült, nem lehet megállapí
tani. ISOO-bcn a helybeli uradalom' hozzájárulásával a lakás 
északi végéhez új tantermet ragasztottak s az épületet többször 
renoválták, legutóbb 1927-ben. A gazdasági épületet 1925-ben 
emelték.

Tanítók. Régebbi tanítók neveiről semmi feljegyzés nem 
maradt. Csak néhány későbbi van felsorolva az egyház egyik 
anyakönyvében. Varga Sándor, Máté József, Tóth János, Sclmiidt 
Béla, Mándy Bertalan 1897—1923, Szabó Kálmán 1923—1925, 
György Domokos 1925—1926.

V ásárosbéc-Magy arlukaf a.

Lelkész: Tóth Sándor, sz. 1SS7. Vásárosbéccn szolgál 1919
óta.

Tanító: Héjjas Ambrus, sz. 1903. Vásárosbéccn szolgál
1926 óta.

Gondnokok: Vásárosbéccn Jakab Ferenc ifj. hadnagy, Ma- 
gyarlukafán Tóth József jáger. Presbiterek: Vásárosbéccn Jakab 
János hegyi, Nezdci Ferenc ifj., Simon J. János, Huszár Dániel, 
Mike Ferenc ifj., Mike János, Simon János katona, Jakab István
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tasi. Magyarlukafán: Fntács József, Sütő Mihály, Poré János, 
Pető Imre.

13éc nevével először az 1332—1337-iki pápai tizedjegyzék- 
ben találkozunk. 1470-ben Baranya megyéhez tartozott és Sziget
vár tartozékát képezte. Az egyház régi. Azonban régebbi törté
netét homály fedi, mert 1766-ban a régi matrikulák és egyéb ok
mányok elégtek. Mindössze annyit tudunk róla, hogy eleitől fogva 
prédikátort tartott s már 1741 előtt volt temploma.

Templom. Az előbbi elromlott templom helyett 1741-ben 
építettek újat. A telket a lelkészi telekkel együtt Battyhány 
Tódor atyja ajándékozta. Harmadik templomuk 1802-ben épült, 
nem az előbbi helyén, hanem a lelkészlaktól délre, c-gy, szintén 
az urasáig által adományozott üres jobbágytelken, melyért aztán 
az uraság által kijelölt helyen az egész község új házat épített a 
volt tulajdonosnak. 1852-ben épült a mostani templom úgy, hogy 
a régi épület sövényfalait kiszedték, téglafalakkal pótolták, de a 
régi mennyezetet a régi felírásokkal meghagyták, a fatorony he
lyett pedig bádogtornyot készítettek. Az lS92-iki és 1893-iki ki
sebb javítások után 1913-ban a tetőt újra csinálták, a tornyot 
vörösrézzel fedték, az egész épületet az iskolával együtt teljesen 
renoválták 14.000 korona költséggel, ezüst urvacsorai és keresz
telő edényeket vettek. 1920-ban az elvitt két harang helyett egy 
250 kg.-os harangot szereztek. 1020-ban pedig egy nagy temp
lomi harmóniumot vásároltak 10,000.000 korona értékben.

Ldkészlak. A régi parókhiális ház 1766-ban leégett. Egy 
későbbi lelkészlak a régi templom helyére fából készült hajtottan 
lS04-ben. A mostani épület 1S67 cs lS6S-ban épült téglafalakkal, 
fazsindelytetővel mintegy 1600 frt. kiadással. Tetejét utóbb cse
répzsindellyel cserélték ki s 1927-ben ismét renoválták. A gaz
dasági épületek szintén 1868-ban készültek s 1913-ban reuovál- 
tattak.

Iskola, tanítólakás. A régi iskola és tanítólakás a lelkész- 
laktól északra levő negyedik szomszédban volt. Ezt később el
adták. A jelenlegi iskolát és tanítólakást 1887-ben készítették a 
lelkészi belsőség déli részén e célra átengedett kerthelyiségben, 
melyhez kiegészítésül még Biedermann Gusztáv uraság neje 
adott egy darab területet.

Lelkészek. Névsor nem áll rendelkezésünkre, mindössze 
annyit tudunk, hogy a parókhiális ház Aracsi Sámuel lelkész ide
jében, 1766-ban az anyakönyvckkel és egyéb dokumentumokkal

19
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elégvén, az általa megkezdett új matriknlába az akkor élt öregek 
vallomása szerint bejegyezte az előtte szolgált 14 lelkész nevét. 
Utána a mai napig 15 lelkész és 4 helyettes-lelkész szolgált. 
Hampó Albert 1879—1919, Tóth Sándor 1919-től a mai napig.

Tanítók. Régebbiek nevei hiányoznak. Kajdy Sándor 1893- 
tól 6 évig, Ptacsek Teofil 3 évig, Öcsy Gusztáv 1 évig, Csanádi 
János S évig, Szikora Ádárn 2 évig, Kádas Sándor 1 évig, Patkó 
József 5 évig és Héjjas Ambrus 1926-tól a mai napig.

Aáagyarlukafa régebben Vásárosbécnck leányegyháza, jelen
leg társegyház, annyira elnéptelenedett, hogy templomát, az alig 
45 lelkes kis gyülekezet fenntartani és renováltatni nem lévén 
képes, 1916-ban püspöki engedéllyel lebontatta. Tanítólakása és 
tanítói birtoka azonban meg van ma is jókarban.

Magyarlad-Patosía,

Lelkész: Vikár Árpád, sz. TS74. Magyarladon szolgál 1900
óta.

Tanítói állás üresedésben.
Gondnokok: Katona József és Győri József. Presbiterek: ■ 

Meszes János, a. Czompó József, ifj. Katona György, Meszes 
József, Keserű János, Fíilöp Ferenc, András György. Patosfán: 
Gondnok: Sebők János. Presbiter: András János.

A középkorban csak Lad nevű helység van a vármegyében, 
mely az 1332—1337-iki pápai tizedjegyzékbeu is előfordul, tehát 
már ekkor plébániája volt. Egyházának fennállásáról a XVIII. 
század kezdetétől tudunk. Régi kis harangjukon ugyanis az 
1725-ös évszám volt látható, pecsétnyomójukon pedig 1739. A 
vármegye 1744-iki összeírása szerint Magyarladon ref. vallásu 
iskolamester teljesíti az egyházi szolgálatot a lakosok által 1734- 
ben épített imaházban. Tanítójukat, Unyomi Lászlót, állásából 
elűzték, oratóriumukat földig rombolták, haranglábjukat tőből 
kivágták, kis harangjukat pedig a iiémetladi pápistáknak adták a 
nemes vármegye parancsolatából. Ezután az elárvult hívek Hed- 
rehelyrc jártak templomba 1787-ig. Ekkor megengedték nekik a 
preoranciává alakulást, kis harangjukat visszaszerezték. Két év 
múlva azonban Patosfa csatlakozásával már rendes lelkészséggé 
alakulhattak. Első preoráns mesterük Benedek Sámuel, első lel
készük Szegedi János volt, ki 1789—1794-ig szolgált náluk-
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1912-ig az egyház lelkésztanítóság volt, ekkor azonban külön 
tanítóságot állítottak fel.

Templom. Az 1734-ik évben épült oratórium lebontása után 
valószínűleg nem engedtek nekik újabb templomot építeni, ha
nem csak a vallásszabadság helyreállta után. Ez időben épülhe
tett a mai templom, mert bár építéséről adataink nincsenek, a 
templom építésmodorából erre következtethetünk. Nagyobb javí
tás a templomon lS40-ben történt. Az 1894-iki megújíttatás ösz- 
szes költségeit, 1400 frt.-ot Wenckheim Viktor báró fedezte. Leg
újabban 1926-ban renoválták a templomot 1200 pengő kiadással.

A lelkészlakás 1866-ban épült.
Iskola, tmitólakás. Az iskolát 1893-ban építették 1200 frt. 

kiadással báró Wenckheim Viktor németladi nagybirtokos és a 
szomszéd főurak segítségével. 1910-ben díszes tanítói lakást 
építettek hozzá 4000 pengő kiadással.

Lelkészek: Szegedi János 1789—1794, Kaposi Gábor 
1800—1825, Nagy Antal 1S25—1S30, Nagy Gergely 1S30—1832, 
Fűzi János 1S32—1835, Simon Péter. 1835—1839, Sípos Mihály 
1839—1840, Józan Benedek 1840—1S48, Kálmán János 1848— 
1852, Sárai Gábor 1S52—1869, Vikár János 1S69—1872, Begedy 
Lajos 1872—4 890. Utána helyettes-lelkészek szolgáltak 1892-ig. 
Ettől kezdve lelkésztanítók lettek: Máté Lajos 1S92—1896, Hor
váth Imre 1S96—1900, Vikár Árpád 1900-tól a mai napig.

Tanítók. Első tanító, kinek neve a gyülekezet szomorú el- 
árvulásával maradt fenn s aki innen elüzetett, Unyomi László. 
A vallásszabadság visszaállítása után első preoránsmesterük 
Benedek Sámuel. A további névsor nagyon hézagos. Szilágy ?, 
Üveges ?, Verbay ?, Harangozó Nagy Sándor ?, Fazekas Ká
roly ?, Fekete Sándor?. Az önálló tanítóságnak 1912-ben fel
állításától rendes tanítók: Szabó Kálmán 1912—1914, Tóth Sán
dor 1914 —1916, aki hősi halált halt a világháborúban. Közben 
a jelenlegi lelkész a háború alatt mint okleveles tanító végezte 
a tanítást. Varga József rendes tanító 1919—1926, ismét Vikár 
Árpád lelkész mint helyettes 1926—1927.

19*



19. Kadarkút, Hedrehely, Visnye, Hencse.

Május 25-én Steinitz Imre négyesfogatán Somogyhatvanból 
Kadarkutra indult Püspök úr. Patosfa községnél Somsich Ella 
grófnő és lovasbandérium fogadta. Útközben Püspök úr meg
állóit Magyarladon, hol a község szélén felállított diadal
kapunál Drenkovics Dezső községi jegyző üdvözölte, a lelkész
lakon pedig Vikár Árpád magvarladi lelkész. A rom. kath. 
egyház nevében Holló Gyula plébános, a községi képviselő
testület élén újra Drenkovics Dezső jegyző köszöntötték Püspök 
urat, aki a templom megtekintése után tovább folytatta útját 
Kadarkút felé.

A szigetvári és kaposvári járás határán, Sarolta pusztánál 
egész kocsisor várta Püspök urat és a kaposvári járás főszolga- 
birája, Stephaits Pál köszöntötte és kisérte az egész járás terü
letén. Beláthatatlan hosszú kocsisortól kisérve érkezett Püspök 
úr Hencse községbe, hol a templom előtt Sári Imre lelkész 
köszöntötte a főpásztort, igen szépen felépített formás beszéd
ben, majd Kovács József kaposszentbenedeki lelkész üdvözölte 
a kaposvárvidéki lelkészi kör nevében. Kadarkút határán lovas- 
bandérium fogadta Püspök urat s Nagy Dezső községi fő
jegyző üdvözölte, a templom, illetve a lelkészlak előtt, a pres
bitérium élén Mozsonyi Sándor lelkész. Itt várta Püspök urat 
Huszár Aladár egyházmegyei gondnok is, ki felváltotta Batta 
Bélát s ettől fogva ő kisérte Püspök urat egyházlátogató kőr
útjában. 11 órakor kezdődött az istenitisztelet, melyen Mozsonyi 
Sándor lelkész előimája és a kadarkuti egyházi vegyeskar Czuni 
József kántortanító vezetése alatt előadott művészi éneke után 
Püspök úr prédikált a Jelenések könyve III. lő. alapján.
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Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Jel. III. 19.

»KegyeIem ti néktek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és a mi Urunktól, az Űr Jé/us Krisztustól.« Az 
apostol e szavaival köszöntelek benneteket itt egybegviilt 
hívek, akik megjelentetek a kadarkuti, hedrehelyi, alsó- 
visnyei és henesci szent gyülekezetekből. Az apostol e 

.. szavaival köszöntőm azokat, akik nem egyházunk ke
belébe tartozván, ez ünnepies alkalommal itt megje
lentek, ő rájuk is kérem a békesség angyalának leszál
lását. Kérhetnék-e valami többet, valami áldásosabbat 
az Istentől ti reátok, mint az ő mondhatalan kegyel
mét, hiszen ez által a kegyelem által élünk, mozgunk 
és vagyunk. Kérhetnék-e valami áldásosabbat, mint a 
békességet a békesség fejedelmétől, hiszen a békesség 
a legfőbb jó, a lélek békessége az egyesnél, a család
ban, a társadalomban, az állami életben.

Engedjétek meg, hogy az Isten kegyelmének buzgó 
könyörgése mellett hála telt szívvel mondjak köszöne
tét azért a szép fogadtatásért, melyben engem részesí
tettetek. Őszinte meleg köszönetét mondjak fiaitok
nak, akik a község határáig elém jöttek, az elöljáró
ságnak, mely a község határán üdvözölt, a Levente- és 
Tüzoltó-Egyesületnek, melyek kivonulásukkal megtisz
teltek és mindazoknak, akik szeretetüknek tanujelét 
adván, megjelentek.

Nem hangzik-e különösen, hogy amikor szivem 
köszönetét egyszerű emberi szavakkal kifejezésre jut
tatom előttetek, akkor alapigéül János Mennyei jele
nésekről írott könyve 111:19. versét veszem fel: »Aki- 
ket én szeretek, megfeddern és megfenyítem: légvbuz- 
góságos azért és térj meg«. Olyan lélekkel intézem 
hozzátok ezeket az igéket, mint ahogyan szólt az após-
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tol a laodiceabeli gyülekezethez: akiket szeretek, azo
kat fenyítem meg. óh, Keresztyén Gyülekezet, nem ab
ban áll a szeretet, hogy egymást szerető, becézgető 
szavakkal illessük és egymás hibáit elnéző szemmel ta
kargassuk, leplezgessük, a szeretet abban áll, hogy 
ezeket a hibákat minden kímélet nélkül tárjuk fel, 
ezekre őszintén rámutassunk, hogy ezektől meglehes
sen szabadítani a lelkeket, hogy minden lélek a Krisz
tus hófehér, tiszta palástjába öltözve, jelenhessék meg 
az ítéletnapján az Ür itélőszéke előtt. Már a prédiká
tor megmondotta, hogy az az igazi atyai szeretet, mely 
az ő gyermekét megdorgálja. Én is ebben a szellemben 
akarom a ti hibáitokat felfedni és azok megismerése 
után felhívni benneteket azok elhagyására.

Keresztyén Gyülekezet! Az alapigéül felvett igék
ben az van: legyetek buzgóságosak és térjetek meg. 
Sajátságos, K. Gy., hogy ez a megtérésre hivó szó 
hallatszik Krisztus eljövetele előtt az utolsó prófétá
nak az ajkáról, aki a pusztában felemelvén az ő szavát, 
megtérésre szólítja azokat, akik akkor Zsidóországnak 
élén állottak és akiket ő nem fél mérges kígyóknak 
nevezni, szemükbe mondván, hogy a fejsze immár a 
fáknak gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó 
gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik, 
»csak az marad meg, amely jó gyümölcsöt terem, a 
megtérés gyümölcsét«. Ez az első szó, mely az újtes
tamentumban felénk hangzik Keresztelő Jánosnak, az 
Ür útegyengetőjének ajkáról és ez az utolsó szó, ame
lyet szintén János, az Ür kedves tanítványa az ő köny
vében, az újtestamentum utolsó könyvében hozzánk is 
intéz: legyetek buzgóságosak és térjetek meg. Nem ok 
nélkül való, hogy az újtestamentumnak első és utolsó 
könyve a mi részünkről is szivünknek a megtérését, a 
mi bünbánatunkat kívánja, mert enélkül nem lehetünk
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részesei a mi számunkra a Jézus Krisztus által elké
szített isteni kegyelemnek.

K. Gy.! Amikor megtérésről beszélünk, önkény- 
telenüUis az jut eszünkbe, hogy az az utas, aki helyte
len útirányt választott, kell hogy visszatérjen és a he
lyes ösvényt keresse, mert különben céljától egyre 
jobban eltávolodik és annak az igazi célnak, amelyet 
maga elé kitűzött, elérése egyre lehetetlenebbé lesz 
reá nézve. Nekünk is kell tudnunk, hogy mi az ember 
igazi célja és rendeltetése és melyik az az út, amelyi
ken elérhetjük azt, mert ha más úton indulunk el és 
minél később térünk arról vissza, annál nehezebb’ lesz 
a mi célunknak az elérése. Ezért nem ok nélkül való, 
hogy Keresztelő János, éppen úgy, mint János apos
tol az első és utolsó szavaiban az újtestamentumnak 
a megtérést köti a szivünkre. Ámde ehhez a megtérés
hez szükséges az, hogy lássuk az utat, amelyen nekünk 
elindulnunk és haladnunk kell, hogy előttünk ott le
gyen az az útirány, amely minket igazi célunkhoz ve
zet. Ehhez a megtéréshez szükséges az, hogy belássuk, 
hogy az az út, amelyen eddig jártunk, a tévelygés útja, 
amely mindig távolabb visz igazi célunktól s csak ar
ról az útról való visszatérés teszi lehetővé a helyes 
útra való rálépést. Ehhez az utóbbihoz pedig szükséges 
az, hogy tudjuk, hogy melyik az igazi út.

A mi édes Idvezítőnk mondja egy helyen: »Én 
vagyok az út, az igazság és az élet«. (Ján. XIV: 6.) 
Tehát meg kell ismernünk Krisztust, az utat, amelyen 
haladnunk kell, hogy az élethez juthassunk, mert ha 
nem a Krisztuson át igyekszünk elérni az életet, ha 
nem őt vesszük útnak, minden más úton nem az élet, 
hanem a halál várakozik reánk annak a végpontján. 
Hiszen itt nem testi, hanem lelki életről van szó, itt 
nem testi halálról, hanem lelki halálról beszélünk.
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Maga Jézus az életet tekinti legfőbb jónak, itt mi, 
amikor arról szólunk, hogy a Krisztus útján az élethez 
jutunk el, nem a földi élet kényelmére gondolunk, ha
nem arra az életre, amelyen nem halunk meg soha 
örökké. Azért Krisztust kell megismernünk. Megvan-e 
ti bennetek arra a vágy, hogy Krisztus által az életre 
eljussatok? Mélységes fájdalommal olvasom és értesü
lök arról, hogy ez a gyülekezet az istentisztelet gya
korlásában nem oly buzgó, mint amilyennek lenni kel
lene és mint amilyen lehetne, ha Krisztust megismerné 
és őt mint utat használná. Ha ez a gyülekezet nem él az 
Ür Jézus által szerzett szent sákrameutomokkal, me
lyeket Krisztus a mi benne vetett bizodalmunknak meg
erősítésére rendelt, abból arra kell következtetnem, 
hogy a gyülekezet tagjainak nagy részében nem él a 
vágyódás az élet után. Maga az Idvezítő mondja azok
ról a beszédekről, melyeket ő tanítványaihoz és a so
kasághoz intézett, maga mondja az Írásokról, ótesta
mentum könyveiről, hogy nekünk azokat forgatnunk és 
olvasnunk kell, mert örök életnek beszéde van azokban, 
melyeket hallgatnunk kell, mert csak ez képesít arra, 
hogy megértsük, vájjon helyes úton járunk-e, vagy 
olyan úton, amely a vétkek útvesztőjébe vezet, honnan 
nincsen kiszabadulás, hanem csak mélyebbre hanyatlás. 
Ezért van szükség arra, hogy az írásokat szorgalmasan 
tudakozzuk; ezért van szükség arra, hogy az Isten 
igéje prédikáltassék ti közietek, mint ahogyan egyik 
igen szép énekünk is mondja: »Prédikáltasd szent igé
det, felséges Isten«, hogy ennek az igének hallói le
hessünk, mert az ige révén ismerjük meg csak azt, 
hogy vájjon az általunk választott út a Krisztus köve
tésének útja-e, vagy pedig egyre jobban eltávolít a 
Krisztustól, üdvösségünk egyedüli forrásától.

A reformáció, mint áldást hozta magával a bib-
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liát, melyet különböző nemzeteknek különböző nyel
vekre lefordítván, minden nemzetnek hozzáférhetővé 
tette a biblia tanításainak, igazságainak megismerését. 
Áldásul hozta nekünk is a magyar bibliát, amely ré
gebben minden magyar család asztalán ott volt, sze
retettel, örömmel forgatták, olvasták a bibliát. Minden 
családban meg volt a házi istentiszteletnek gyakorlása, 
amikor a családfő egy imával és egy bibliai rész elol
vasásával erősítette a maga és családja hitét és bizo
dalmát. Ma hány családban találunk ilyen istentiszte
letet? Ha megkérdezzük e gyülekezet családfőit, hogy 
legalább vasárnap délután olvassák-e a bibliát, mely 
ma könnyen megszerezhető, az őszinte válasz nem le
het más, mint az, hogy nem.

Másik az istenitiszteletnek a látogatása és az ige
hirdetésnek hallgatása a templomban. Óh, hányhoz in
tézhetnénk itt is a kérdést, megteszed-e kötelessége
det, vágyol-e az Isten igéje után, hogy ezt az igét 
magyarázni halld, a mi viszonyainkra alkalmaztatni? 
Vagy elmégy a templom mellett, mintha ott nem lenne 
számodra hely és nem lenne békesség a számodra?

. Ha arra gondolok, hogy a szomszédos Hedrehely hat
szor építette fel templomát, hogy abban a gyülekezet
ben ennek viszontagságos múltjában az ősök áldozat- 
készsége arra lelkesítette őket, hogy az istenitisztelet 
számára hajlékot emeljenek és ha látom ezt a templo
mot, nem kell-c megdöbbenve állanom és kérdeznem, 
miért van, hogy ebben a gyülekezetben az istenitiszte
letet nem gyakorolják a hívek úgy, mint kellene? Meg
értő szeretettel gondolok arra, hogy rettenetes idők, 
évek vannak hátunk mögött, melyek a maguk vesztesé
geivel, az erkölcsi világrend fel forgatásával a lelke
ket felforgatták és az ige iránt kevésbbé fogékonnyá 
tették. De bármennyire megértem is ezt, fájdalommal
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gondolok arra, hogy a hívek, ami nekik az igazságot, 
boldogságot megadná, nem állítják, mint a szarvas 
óhajtja a hideg forrást. Tekintsetek csak magatokba, 
a szivetekbe; vájjon mindazok az örömök, melyek után 
futkostok, melyekről azt gondoljátok, hogy vágyaitok 
kielégítésére irányulnak, birnak-e mással, mint múló, 
percnyi léttel, nem ott van-e azoknak nyomán a lehan- 
goltság, a léleknek, a kedélynek levertsége? Ad-e örö
möt a vagyon szerzése, az a vágy, hogy minél több 
birtokod legyen? Van-e tiszta örömöd az italban, az 
ételben, azoknak mértéktelen szeretetében? Nem ér- 
zed-e utána, hogy a tested bággyadt, petyhüdt és ha 
végignézel életeden és látod, hogy szenvedélyeid bi
zonyos tettek elkövetésére ösztönöznek, vájjon be- 
látod-e, hogy földi öröm igazi békességet nyújtani 
nem tud. Ezzel szemben ott áll Jézus, aki békét ho
zott, de nem e világ békességét, hanem azt a békessé
get, melyet nem zavarhatnak meg csapások, vesztesé
gek és fájdalmak, mert a léleknek ezt a békességét az 
embertől nem veheti el semmi se. Hasonlítsátok össze 
a földi örömöket ezzel, a földi vágyakat a lelkiekkel, 
s érezni fogjátok, hogy az. ember igazi öröme nem a 
föld felé vonzódásában, hanem az ég felé emelkedé
sében áll. Ezért nem ok nélkül állítjuk elétek Krisztust, 
mint a mi békességünk fejedelmét, akivel ha egyesü
lünk, a mi békességünk nem vétetik el tőlünk és nem 
kell aggódva tekintenünk földi létünk vége felé, mert 
tudjuk, hogy minél közelebb jutunk életünk végéhez, 
annál szorosabb lesz a Krisztussal való egyesülés. Min- 
den világi öröm elhagy benneteket, amit itt a földön 
hajszoltatok, egyedül egy marad veletek a földi lét 
utolsó percéig: a Krisztussal való egyesülés öröme 
és az ennek nyomán fakadó boldogság. Micsoda bal
gaság volna a mulandóért eldobni a maradandót, a
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mulandóért fáradozni cs elveszteni az örök értékeket 
és mindenek fölött a Krisztussal való egyesülés tu
datát. Krisztus mondja: »Ne gyüjtsetek magatoknak 
kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti 
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják« (Máté VI: 19), 
hanem olyan kincset gyüjtsetek, amely mindezektől a 
veszedelmektől mentve van, mert ezek lelki kincsek, 
melyek egyre szaporodnak és egyre nagyobb boldog
sággal töltik el az ember lelkét. Hiszen ha elérkezik 
a perc, melyen búcsút kell mondanunk a földi létnek, 
mit viszünk magunkkal? Aáig ha lelki kincseket sze
reztünk, ezek velünk jönnek az Isten trónjáig és ha 
ezeket gyűjtöttük szorgalmasan és a Krisztussal való 
belső egyesülés révén minél többet szereztünk belőlük, 
ezek a kincsek a gyarló bűnös léleknek nagy támaszai 
lesznek az egyedüli közbenjáró által, aki által van 
üdvösségünk és akinek vigasztaló szavára ráadja a 
Mindenható az Ö atyai kegyelmét. Ámen.

Az istenitiszteletet a vegyeskar szép éneke fejezte be. 
Istenitisztelet után küldöttségek tisztelegtek Püspök úr előtt: 
1. Kadarkút község Beck János biró vezetésével; 2. lzr. hitközség 
Rottsclüld Vilmos vezetésével; 3. szcntimrci földmives-iskola 
Fodor Jenő igazgató vezetésével; 4. hedrehelyi presbitérium 
Németh József lelkész; 5. kaposvárvidéki lclkészi kör Kovács 
József elnök; ö. kadarkuti iparoskor Kurbucski János elnök; 
7. kadarkuti Daloskor dr. Bállá Pál elnök; S. Hitel- és Hangya- 
szövetkezetek András István igazgatósági tag; 9. r. kath. egyház 
Mózncr József plébános vezetésével. Mindegyik küldöttségnek 
külön-külön megkapóan válaszolt Püspök úr.

A visitatio Kadarkút, Hedrehelv, Visnye és Hencse pres
bitériumaival együtt tartatott meg. Különösen Hencse küzd nagy 
anyagi nehézségekkel; a visnveiek azt az óhajukat terjesztették 
elő, hogy az úrvacsora-osztás ne úgy, mint eddig, az ünnepek 
előtti vasárnapon, hanem az ünnepek vasárnapján történjék, 
azaz az anyaszentegyház lelkésze ezeken a napokon tartson 
istenitiszteletet és osszon úrvacsorát. Püspök úr honorálta és
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méltányosnak találva a visnyeiek kérését, felhívta az anya- és 
leányegyliázak presbitériumait, hogy a két egyház között fenn
álló szerződést az óhaj szerint módosítsák s a kérés kedvező 
elintézésére felkérte az egyházmegyei elnökséget.

Délben a községi nagyvendéglőben mintegy SO terítékes 
közebéd volt, este Püspök urat és kíséretét Mozsonyi Sándor 
lelkész látta vendégül. Délután folyamán Püspök úr megtekin
tette a somogvszentimrei földmivcs-iskola mintaszerűen beren
dezett gazdaságát.

Május 26-án délelőtt S órakor Mozsonyi Sándor lelkész 
a presbitériummal együtt mondott köszönetét a látogatásért, 
s kérte Isten áldását a föpásztor további útjára. Kadarkutról 
Rinyakovácsin keresztül, hol a község határán Vásárhelyi Gerő 
kormánytanácsos és Bertalan Mihály biró üdvözölték Püspök 
urat a község nevében, a templom előtt pedig Szabó József 
lelkész őszinte, keresetlen, szívből jövő szavakkal üdvözölte, a 
levente-egyesület nevében Diviunszki Imre földmíves szólt né
hány szives üdvözlő szót, — Csökölybe ment Püspök úr.

Egyházak története.

Kadarkút.

Lelkész: Mozsonyi Sándor, sz. 1853. Kadarkuton szolgál
1SSS óta.

Tanító: Czuni József, sz. 1S94. Kadarkuton szolgál
1924 óta.

Gondnokok: Betyár György és Vég János. Presbiterek: 
András István, Bankó János, Beck János, Budis Illés, Bódis 
István, Deák István, Fejes Votykai József, Fejes Vutykó István, 
Horváth Viktor, Mihóka Ferenc, Nemes György, Pap Ferenc, 
Zsíros István, Vida János.

Kadarkút, miként a legtöbb somogyi község, először az 
1332—1337-iki pápai tizedjegyzékben szerepel. Az egyház neve 
először az 1634-iki kiskornál omi zsinat jegyzőkönyvében fordul 
elő, mint amely Hederhellel, Ménesével és Visnyévcl egy lel
készséget alkot. Minthogy a Thury-félc egyházkerületi törté
netben sehol másutt sem Kadarkuttal, sem kadarkuti lelkész ne
vével nem találkozunk, valószínű, hogy 1666-ig Hedrehely filiája
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volt, 1666-tól azonban a gyülekezet irattárában való feljegy
zések szerint már önálló egyházat képezett, mert lelkészeinek 
nevét ez időtől a mai napig le tudjuk vezetni. Erről a régi 
korról úgyszólván semmi érdemlegesebb feljegyzés nem ma
radt. Egy 1808-ból való adat szerint -a legöregebb emberek 
is annál egyebet nem tudnak, hogy ... mindenkor békességben 
volt és semmi háborgatásoknak ki nem volt téve«. Ha azonban 
nagyobb üldözéseket nem szenvedett is, de a legcsekélyebb jó
indulatot sem tapasztalhatta a kath. földesurak részéről. így 
1827-ben betelt temetőjük helyett csak 7 évi keserves huza
vona után tudtak másikat kieszközölni. Egyik kérvényükre 
Spissich földesúr azt irta: >;Minek a reformátusoknak temető? 
Temetkezzenek kertjeikbe, vagy ahova tudnak«. Másik földesúr 
elszánhatta a határos ref. papi földeket és semmi utánjárással 
sem tudták visszaszerezni, csak a tagosztálykor adtak másikat 
helyette. Papot hozni, a kidőlt harangláb helyett másikat állí
tani csak a földesúr beleegyezésével lehetett a gyülekezetnek.

lSbO-tól ISSS-ig nagyot hanyatlott a gyülekezet, összes 
épülétci a legelhanyagoltabb állapotban voltak, mégis adós
sággal küzdött. Utóbb azonban a hiányokat pótolta s felépí
tette szép nagy templomát.

Templom. 1799-ig fatalpra emelt zsupptetős, sövényfalu 
temploma volt. Ekkor új templomot építettek téglából, fazsin
delyes tetővel, de a tetőfát s a régi oratórium megújítására vo
natkozó feliratú mennyezetet és karzatokat a régi sövénytemplom
ból átvették. Az igen alacsonyfalu tornyot 1826-ban Somssich 
József kamarás felemeltette és bádogoztatta 1961 váltó írtért, 
mit a hívek 4157 napszámban, anyagfuvarozásban és az épít
kezésnél segédkezésben szolgáltak le. A bádogozás azonban oly 
rossz munka volt, hogy a szél még abban az étben levitte a 
csillagot s a tető áteresztette a nedvességet. Az igen rossz 
karban levő templom formátlan, széles, még a felemelés után is 
alacsony s összedüléssel fenyegető tornyával 1906-ig fennál
lott, amikor a jelenlegi nagyon díszes, modern templom épült 
helyette. Az új templomot nem a régi helyére, a lelkészlak 
mellett levő alacsony fekvésű s az utcától távolabb eső, alig 
látható helyre, hanem a tágas lelkészi belsőségnek emelkedett 
utcai részére építették. Építése mintegy 50.000 aranykoronába 
került. Az építkezés megkezdésekor volt a gyülekezetnek 10.000 
korona templomépítési alapja, kapott 10.000 korona közalapi



















































































































































































































25. Kaposvár.

Május 31-én a kora reggeli órákban elhagyta Püspök úr 
Huszár őméltóságáék házát, nem akarunk, mert nem lehet sablo
nos jelzőt használni, azért egész egyszerűen írjuk: házát, hogy a 
mercnyei állomáson vonatra szállva körútja utolsó stációját, 
Kaposvárt elérje, hova hét óra 46 perckor érkezett meg kísére
tével, melyben ekkor már résztvett Szabó Bálint egyházul, fő
jegyző is. A pályaudvaron Sulacsik Zoltán hitoktató, cserkész
parancsnok vezetése alatt a cserkészcsapat s leányok üdvözölték, 
az I. osztályú váróteremben nagyszámú és előkelő közönség élén 
dr. Vétek György polgármester köszöntötte a város részéről, a 
dunántúli református egyházkerület főpapját s Magyarország 
egyik kiváló egyéniségét püspökünkben. A pályaudvarról Huszár 
Aladár egyházmegyei gondnok kaposvári- lakására hajtatott 
Püspök úr a város fogatán, mely egész nap Püspök úr rendelke
zésére állott és a város többi fogatai is állandóan rendelkezésre 
voltak bocsátva. Ott a reggelit elfogyasztva és félórát töltve, 
háromnegyed kilenc órakor harangzúgás közben a templomhoz 
érkezett, hol a presbitérium élén a gyülekezet részéről Csertán 
Márton lelkész üdvözölte. Képviseltették magukat a különféle 
egyházi egyletek és alakulatok; a belmissziói bizottság nevében 
dr. Magay Ferenc törvényszéki biró, a Lorántffy Zsuzsanna 
egyesület nevében özv. Csejdy Gáborné, a leánykor nevében 
Bojtor Valéria, a legénykor nevében Zsobrák István, a cserkész- 
csapat nevében Obernyik Károly segédparancsnok, a leányön
képzőkör nevében Nagy Ilonka, az. ifjúsági önképzőkör nevében 
ifj. Sípos István, a vegyeskar nevében id. Sípos István, az. ifjú
sági vegyeskar nevében Szondy Béla és a katonai egyház nevében 
Kosa Ernő alezredes intéztek szívből jövő őszinte meleg szerete- 
tet sugárzó szavakat Püspök úrhoz, ki meghatóban és buzdítva 
válaszolt az üdvözlésekre.

A fogadtatás után nyomban .fél 10 órakor Püspök úr presbi
teri gyűlést tartott. A 63. dicséret eléneklése után Csertán Már-
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ion lelkész imádkozott, Szigethy Sándor főgondnok a presbi
térium háláját és köszönetét fejezte ki az elnöklő főpásztornak 
azért a nagy szerétéiért és támogatásért, melyben állandóan 
részesítette a kaposvári egyházat, különösen kiemelve a nép
jóléti minisztériumhoz intézett kérvényük támogatását s ennek 
sikerét s egyúttal egy újabb segélykérvényt nyújtott át Püspök 
úrnak. Matolcsy Sándor dr. gondnok, a kaposvári egyháznak 
ez a páratlan agilitást! világi papja, tett jelentést a kaposvári 
egyház életéről, kérte az egyháznak a kerülettel szemben fennálló 
tartozása rendezését s méltányos kölcsönt is ajánlott föl. Püspök 
úr kilátásba helyezte, hogy a gazdasági tanáccsal egyetértőén 
javaslatot fog terjeszteni a kerületi közgyűlés elé, hogy egyház- 
kerületünknek s gyülekezeteinknek ez egyik legnehezebb kérdése 
okvetlen rendeztessék egyházkerületünk nagyobb megkárosítása 
és a gyülekezetek megterhelése nélkül. Matolcsy dr. kéri továbbá 
a második hitoktatói állás megszervezését s jelenrést tesz az 
OFB állal juttatott földekről. Dr. Szigetbe Gv. Sándor főgond- 
nok megköszöni Püspök úr megjelenését s a presbiteri gyűlé
sen nyújtott tanácsait és utasításait s a gyűlést bezárta, mely 
Suiacsik Zoltán hitoktató imájával és a XC. zsoltár elcneklésévcl 
ért véget. Már ezen a presbiteri gyűlésen is megláttuk, amit 
egész ott időzésünk alatt tapasztaltunk, hogy Istennek igen sok 
népe van abban a városban s a hívek hitüket tettekben is megbi
zonyítják és hogy a főgondnok szavait használjuk, a kaposváriak 
nem percentes reformátusok.

A presbiteri gyűlés után 10 órakor istenitisztelet volt. A 
LXXXIV. zsoltár 1—2. versének eléneklése után imádkozott 
Cserfán Márton lelkész, majd az ifjúsági vegyeskar énekelt 
Suiacsik Zoltán vezetése mellett és Püspök úr prédikált Máté 
V: 14. alapján.

I

|
Püspök úr egyházi beszéde.

Alapige: Máté V. 14.

»Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi 
Atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól.« Az 
apostol e szavaival köszöntelek kaposvári szent gyüle
kezet, itt e szent házban megjelent Hívek! Kegyelem

26*
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néktek és békesség! Kivánhatnék-e rátok áldásosab
bat, boldogítóbbat, mint az Isten kegyelmét, Annak a 
kegyelmét, aki szabadon rendelkezik mindennel, Annak 
a kegyelmét, akinek köszönhetjük, hogy élünk, moz
gunk és vagyunk, Annak a kegyelmét, akitől száll alá 
minden jó adomány és tökéletes ajándék, Annak 
a kegyelmét, akinek ingyen való kegyelméből és 
irgalmasságából gyülekezhettünk itt össze. És bé
kességet kívánok tinéktek. Kivánhatnék-e a kegye
lem mellett valami áldásosabbat, mint békességet 
az egyesnek a szivébe és leikébe, kivánhatnék-e 
békességnél áldásosabbat a családnak, a gyüleke
zetnek és ennek a nemes városnak és ennek az or
szágnak, amely annyit szenvedett. Nem e földnek a bé
kességét, de Annak a békességét, aki magát a békesség 
fejedelmének nevezte, az Gr Jézusnak a békességét 
kívánom tinéktek. Az apostol ezen üdvözlő szavaihoz 
engedjétek meg, hadd fűzzem hozzá a magam köszö
netét azért a szives fogadtatásért, melyben engem ré
szesítettetek, a rokonszenv sok jeléért, mellyel elhal
moztatok, s amely nekem ezt a napot feledhetetlenné 
teszi. Hadd mondjak köszönetét mindazoknak; akik a 
fogadtatás előkészítésében részesek voltak és hadd 
mondjak köszönetét az egész gyülekezetnek, mert 
hiába való lett volna az egyesek munkája, ha ezeket 
nem támogatta volna az egész gyülekezet. Tudom, hogy 
nem nekem szól ez a fényes fogadtatás, hanem a Krisz
tus szolgájának, az én Uram, a Krisztus igehirdető
jének. Szól annak, aki Isten kegyelméből és a gyüle
kezetek bizalmából püspöki széket tölt be. Ebben a 
ragaszkodásban nem az én személyem iránt, hanem 
az Gr szolgája iránt jól esik látnom és következtetnem, 
hogy a ti hitetek .oly erős, mint azt ma megbizonyítot
tátok. Azt mondhatnám K. T., amit az Urnák kedves
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apostola, János apostol a mennyei jelenésekről írott 
könyvében mond a tiatirai gyülekezet angyalának: »Tu- 
dom a te dolgaidat és szeretőiedet, szolgálatodat és 
hitedet és tűrésedet és hogy a te utolsó cselekedeteid 
többek az elsőknél^ (Jel. II: 19.), mert ez a gyülekezet, 
mely a belsősomogyi egyházmegye gyülekezetei között 
a legrövidebb múlttal rendelkezik, oda emelkedett, 
hogy elsőnek tekinthető.

K. T. Az alapigéül felvett szent igében azt mondja 
az Ür tanítványainak, hogy nem rejthető el a hegyen 
épített város. Egyike a legszebb példázatoknak és ha
sonlatoknak, melyeket a tanítványokhoz intézett, mert 
itt azokhoz szól, akik tanítványai akarnak lenni, akik
nek azt mondja, ti vagytok a világ világossága, úgy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lás
sák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat. Ügy világosatok, mint a gyertya, mert a 
gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy véka alá, ha
nem hogy a gyertyatartóba tegyék. Ti vagytok a föld 
savai, a só arra való, hogy megizesítse az ételt. Oh 
igen, ha ez hasonlat is, de azért veletek szemben hasz
nálom és joggal használom egyházi beszédem kiinduló 
pontjául, mert e gyülekezet tagjai igyekeznek arra, 
hogy a Krisztus igaz követői legyenek, mint hegyen 
épített város, messze tündököljenek hitükkel és jócse- 
lekedeteikkel.

Jézus két dolgot kíván tanítványaitól: az egyik 
feltétlen hit és bizalom Őbenne, a másik nemcsak Is
tennel, hanem felebarátainkkal szemben is hitünknek 
jó cselekedetekkel megbizonyítása. Az a feltétlen biza
lom, hogy Krisztus, aki váltságunkra jött, teljesen a 
magáénak akar tudni, ez a tanítványok első ismertető 
jele. E nélkül hiába nevezi valaki magát keresztyénnek, 
nem az, mert nem igaz követője Jézusnak, nem igaz
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tanítványa. Hányszor fordul elő magában az. evangé
liumban — látjuk Jézus földi pályája alatt — hogy 
a tanítványok is kezdtek kételkedni isteni küldetésében, 
kételkedett az is, aki útját egyengette, Keresztelő János 
úgy, hogy Krisztus ezt a leglesujtóbb szavakkal ítéli 
el. Tanítványainak, akik azt kérdezték tőle, te vagy-e a 
Krisztus, azt felelte, ha a jelekből nem látjátok, akkor 
ez a kételkedés a ti hitbeli fogyatkozásokat mutatja és 
az lesz a legkisebb Isten országában, aki kételkedett 
én bennem. Amikor a Genezáret taván járva, Péter 
majdnem elmerült, így szólt hozzá: mit félsz, te kicsiny 
hitü, itt vagyok én, aki megmentelek téged. Amikor fel
támadása után Tamás nem akart addig hinni, amig uj
ját az ő sebeibe nem helyezi, milyen keserű szavakkal 
ítéli el a hitetlen Tamás kételkedését. Ügy van, aki 
Krisztus tanítványa akar lenni, annak hinni kell a Krisz
tusban, mert ő a mi üdvösségünkre jött, azért jött, 
hogy megváltson a bűn halálából és elvezessen az örök 
életre. A tanítvány leomlik lábai előtt és azt mondja: 
»Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van 
Tenálad!« (Ján. VI: 68.) Aki Krisztusban hisz, fordul- 
hat-e máshoz, mint Őhozzá, akitől az örökélct beszédét 
hallja. János a látomások könyvében ott látja maga 
előtt az Idvezítőt, aki e világ fundamentumának felvet- 
tetése előtt el volt rendelve az Isten tanácsában a mi 
üdvösségünkre. £n vagyok az Alfa és az Omega, aki 
vala és aki eljövendő, aki átöleli ennek a világtörténe
lemnek minden szakát az első ponttól az utolsóig, a 
bölcsőtől a sírig, a halálig. Tudni azt, mily bodogító, 
amit ez a János így feljegyez arról, aki kezdetben vala, 
az Igéről, aki Istennél vala, mily boldogító tudat, hogy 
az Isten örök tanácsában a Krisztus földre jövetele el 
volt rendelve és aki hiszen Őbenne, nem vész el. Igen, 
a Krisztusban való feltétlen hit és bizalom szükséges
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arra, hogy mi az ő tanítványai legyünk. De honnan 
nyerjük ezt a hitet és ezt a bizalmat? Az apostol sze
rint a hit hallásból vagyon, a hallás pedig az Isten 
igéjének prédikálása által, nyerjük tehát az Isten igéjé
ből ügy, amint a mi bibliánkban megiratott a próféták, 
az evangélisták és apostolok által és hirdettetett a ná
záreti Jézus által. Az Isten igéjének szorgalmas olva
sása kell ahhoz, hogy azt a hitet megnyerhessük és az 
Isten igéjének szorgalmas tanulása szükséges, hogy ab
ban naponként megmaradhassunk, növekedhessünk, 
hogy oly erős legyen hitünk, hogy sem mélység, sem 
magasság, sem jelenvaló, sem bekövetkezendő, sem 
élet, sem halál ne szakíthasson el az Isten szerelmétől, 
mely vagyon az Ür Jézus Krisztusban.

K. T.! Tudom a te dolgaidat, ismerem a te hitedet, 
én látom, hogy ebben a gyülekezetben megtörténtek a 
lépések, hogy Isten igéjének megismerése minél ala
posabb, tanulmányozása minél behatóbb legyen. Az 
ige befogadására is alkalmassá kell tenni a lelkeket, 
épen ügy, mint a vetőmag számára a földet. Az Isten 
igéjének befogadására közremunkálnak azok az egye
sületek, melyek e gyülekezet kebelében alakultak, hogy 
az egyház munkáját megkönnyítsék. Már a gyermek
korban, a legalkalmasabb időben kell hinteni azokat a 
magvakat, már gyermekeinket abban a tudatban kell 
felnevelni, hogy ők a Jézusnak tanítványai lesznek, ha 
munkás tagok lesznek az anyaszentegvházban, amely
nek egyedüli feje a Jézus Krisztus, ha élő templom 
lesznek, a Szent Léleknek és az Istennek temploma. És 
ha gyermekeink az elemi iskolában elsajátítják a hit 
alapjait, megismerkednek a szentirás tanításaival, nem 
szabad engednünk, hogy serdülő korban azokat elbo
rítsa a gaz, hogy azokban a szivekben a hit virágait el
fojtsa a dudva, gondoskodnunk kell, hogy serdülő kor-
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bán folytattassék a munka, a szív felszántásának nagy 
munkája, hogy minél fogékonyabbá tegyük őket az 
igének befogadására. Mindazok az egyesülések, me
lyek e célra alakultak, áldásos munkát végeznek és en
nek hatása megmutatkozik a gyülekezet életében, mert 
ez mint hegyen épített város mutatja meg, hogy az ige 
hirdetése és követése hogyan tehet egy gyülekezetét, 
mely alig néhány évtizede alakult meg, virágzóvá, a 
tovább fejlődésre alkalmassá, élővé.

Egyik következménye annak, hogy mi a Krisztus 
tanítványai vagyunk, az, hogy higyjünk és szent biza
kodással csüngjünk a Jézuson, a másik következménye 
az, hogy hitünket az életben jócselekedetekkel bizo
nyítsuk meg. Jézus azt mondja: »arról ismeri meg min
denki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást 
szeretni fogjátok«. (Ján. XIII: 35.) Dőre szeretet az, 
mely nem nyilatkozik meg tettekben, az igazi szeretet 
tettekben, cselekedetekben bizonyítja meg magát, hi
szen Jézus maga említi egyik példázatában, hogy az 
atya magához hívja két fiát, az egyiknek azt mondja, 
menj el és a fia azt mondja, nem megyek el, de később 
jobb belátásra jutva mégis elment, a másiknak is azt 
mondja, menj el és az meg is ígéri, hogy elmegy, de 
nem ment el. Aáelyik szerette jobban az atyát? Az-e, 
aki először vonakodott teljesíteni az atya parancsát, de 
teljesítette, vagy az-e, aki megígérte, hogy teljesíti, 
de otthon maradt és nem engedelmeskedett?

Ámde — kérdezhetné valaki — szükségünk van-e 
ezekre a cselekedetekre üdvösségünk szempontjából, 
hiszen hitünknek az az alaptétele, hogy üdvösségünket 
nem saját érdemünkért, hanem szabad kegyelméből 
rendeli el az Isten? Mégis ügy érezzük', hogy életünk
ben kell valami bizonyságnak lenni, hogy idvezülésem- 
ről benső meggyőződést szerezhessek. A mindenható
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Isten, életünk szabad Ura tényleg szabadon rendelke
zik velünk is, üdvösségünkkel is, ez következik minden- 
hatóságának fogalmából. Nem tudjuk kieszközölni üd
vösségünket, mert ha mindazt megcselekedjük is, ami 
a törvényben meg van írva, csak haszontalan szolgák 
vagyunk, hiszen mit tettünk egyebet, mint ami paran
csolva van. Isten szabad kegyelméből adja meg üdvös
ségünket, üdvözíti lelkünket, de lehet-e nekünk abban 
a hol bizó, hol kínzó kétségben maradnunk, hogy 
vájjon ez az isteni kegyelem nekem osztályrészem 
lesz-e?! A'licsoda boldogító támaszunk és segítségünk, 
ha azt látjuk, hogy hitünk olyan cselekedetekben bizo
nyítja meg magát, melyekben szivünk megjobbulása 
megmutatkozik, nemcsak a Krisztusban vetett bizoda- 
lomban, hanem abban is, hogy egész életünket meg
szenteli az a tudat, hogy a Krisztusé vagyunk és ennek 
a tudatnak látható jelei cselekedeteink.

K. T. A Heidelbergi Káté veti fel azt a kérdést, 
hogy ha üdvösségünknek nem vagyunk szerzői, miért 
kell jót cselekednünk? A felelet az, hogy azért is kell 
jót cselekednünk, mert abból lehet megismerni, hogy 
hitünk igazi, valódi hit-e! Gondoljatok Jézusnak arra 
a mondására, hogy a fát gyümölcséről lehet megis
merni, a jó fa jó gyümölcsöt terem. Hogyan hívja 
János megtérésre az embereket? »Tcremjetek hát meg
téréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy 
így szólhattok magatokban, Ábrahám a mi Atyánk.« 
(Máté III:8—9.) Emlékezzetek meg arról, hogyan 
mondja édes Idvezítőnk, »Gvümölcseikről ismerik meg 
őket. Vájjon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a boj
torjánról fügét?« (Máté VII: 16.) Édes gyümölcsöt 
csak a jó fa teremhet, jó cselekedetet csak az a szív 
teremhet, mely teljesen át vau hatva a Krisztusba ve
tett hittől és bizodalomtól. De ezek a jó cselekedetek
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egyúttal bizonyságai a mi lelkűnknek, hogy hitünk 
valósággal élő hit, nemcsak elhivése és szájjal vallása 
annak, hogy hiszünk válságunkban a Jézus által, de 
áthatotta egész lelkünket, egész bensőnket, hogy többé 
nem a földi vágyaink nekünk az elsők, hanem a Krisz
tus szeretete. Vagy amint olyan szépen van mondva, 
Ö mint vendég száll szivünkbe, vagy a Szent Lélek 
templomot épít magának lelkűnkben. Oh ezek a jó- 
cselekedetek annak bizonyságai, hogy Jézus a szivünk
ben él és mi a Szent Lélek temploma vagyunk.

Hol van ezeknek a jó cselekedeteknek gyakorlá
sára több és nagyobb lehetőség, mint épen városi gyü
lekezetekben, amelyekben az ember a társadalom ínsé
gét, szükségét és nyomorát sokkal közvetlenebbül 
szemlélheti, mint kisebb falusi gyülekezetekben, ahol 
azok nem öntenek oly mérvet, mint a városokban össze
tömörült lakosság egyes részeinél. Arról ismerik meg 
mindnyájan, így szól Jézus, hogy ti az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretitek. Hogyan lehetne egy 
gyülekezetben igazi belső hitélet anélkül, hogy gon
doskodnék jóléti intézményekről, melyekkel a nyomort, 
a bűnt mérsékelhesse, melyekkel a lelket Krisztushoz 
sikerüljön visszavinni és a Krisztus békességét tudja 
biztosítani a lelkeknek. Amikor nézem mindazt a szép 
munkát, amely ebben a gyülekezetben a hitélet növelé
sére foly, amikor magam előtt látom a jövő fejlődésé
nek lehetőségeit, mindazokat a feladatokat, melyek e 
gyülekezetre várnak és amelyek az építő szeretet je
gyében folynak, melyek ezt a gyülekezetei Krisztus 
választott gyülekezetévé teszik, engedjétek meg, hogy 
figyelmeteket rá irányítsam arra, hogy ezen a téren na
gyon sok munka vár teljesítésre és ha valaki ezen a 
téren igyekszik a maga hitét bebizonyítani, az áldásos 
munkát végez, de egyben magának azt a belső meg-
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győződcst is szerezheti, hogy hite nem puszta elhivés, 
hanem komoly valóság. Ez a hit, a keresztyén szeretet 
gyakorlásában megnyilatkozó hit az, amely a Krisztus 
tanítványainak egész feladatkörét teljessé teszi, mely 
ott áll minden egyes és az egész gyülekezet előtt. Meg
ismételem azokat a szavakat, melyeket az Úr nevében 
János intéz a tiatirai gyülekezethez, teszem ezt azért, 
mert meg vagyok győződve, Tiogy a hit eddigi jelen
ségei után még többet fogtok a keresztyén élet terén 
felmutatni, hogy a hitnek bizonyosságát ennek az egy
háznak az intézményeiben is igyekeztek megbizonyí
tani: »lsmerem a te dolgaidat és szeretetedet, szolgála
todat és hitedet«, mondja az apostol és vtudom azt, 
hogy a te utolsó cselekedeteid különbek lesznek az 
elsőnek. Ámen.

Isteuitisztclct végeztével Püspök úr küldöttségeket fogadott 
a városházán; a küldöttségek a következők voltak: 1. r. kath. 
egyház dr. Hoss József apátplébános vezetésével, 2. ág. h. ev. 
egyház és egyházmegye dr. Itczés Zsigmond vármegyei tiszti 
főorvos, egyházmegyei felügyelő vezetésével, 3. izr. hitközség 
dr. Herzog Manó főrabbi vezetésével, 4. ág. h. ev. nőegylet 
Fleischacker Gusztávnc vezetésével, 5. vármegye tisztviselői kara 
Tál lián Andor alispán vezetésével, ki előtt Püspök úr köszönetét 
nyilvánította, mert gondoskodott arról, hogy kőrútján állandóan 
kisérte annak a járásnak a főszolgabirája, melynek területén egy
házakat látogatott, 0. vitézi szék Markóczy Antal altábornagy 
vezetésével, 7. törvényszék, járásbíróság és kir. ügyészség Fájth 
Gáspár dr. vezetésével, S. ügyvédi kamara Zsobrák János dr. 
kamarai elnök vezetésével, 9. Pénzügyigazgatóság a mellé rendelt 
számvevőséggel Radeczky Ágoston dr. vezetésével, 10. tanfel- 
ügyelöség és tantestület dr. Szabó Béla kir. tanfelügyelő vezeté
sével, 11. mezőgazdasági kamara Asztalos Lajos kamarai főtitkár 
vezetésével, 12. reálgimnázium tanári kara dr. Pongrácz Károlv 
igazgató, c. főigazgató vezetésével, 13. leánygimnázium tanári 
kara dr. Biró Lajos igazgató vezetésével, 14. felsőkereskedelmi 
iskola Biró Lajos igazgató vezetésével, 15. m. kir. erdőhivatal 
Rutányi Károly föcrdötanácsos vezetésével. A m. kir. honvédség
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helyi parancsnoksága hosszabb levelet intézett Püspök úrhoz, 
mert a vidéken folyamatban levő gyakorlatok miatt nem volt 
módjában személyesen tisztelegni.

A kaszinó nagytermében adott közebéden a város és vidék 
előkelőségei nagy számmal jelentek meg. Felköszöntőt mondtak 
Tallián Andor alispán a kormányzó nrra, Huszár Aladár egyház- 
megyei gondnok püspök urra és a püspök úr Kaposvár és So- 
mogymegye közönségére.

Az egyház története. 

Kaposvár.
Lelkész: Cscrtán Márton, sz. 1S66. Kaposváron szolgál 

1894, mint rendes lelkész 1S99 óta.
Hitoktató lelkész: Sulacsik Zoltán. Hitoktató: 'Sulacsik 

Zoltánná Koncz Ida. Segédlelkész: Gál Endre.
Fögondnok: Dr. Szigethy Gyula Sándor, egészségügyi fő

tanácsos. Gondnok: dr. Matolcsy Sándor tkp. vezérigazgató. 
Presbiterek: Bencze Ferenc, dr. Biró Lajos, dr. Baross István, 
Boldog János, id. Boldog Sándor, Bojtor Sándor, Csicskár Jó
zsef, Csóbor József, dr. Fekete Gyula, dr. Gross Viktor, Gyenge 
Ferenc, Huszár Aladár, Izsák Lajos, Kiss Kálmán, Király József, 
Komáromi István, Kontsó Andor, Lugossy Antal, dr. Magay 
Ferenc, Pap János, Pál Ferenc, Rigó István, ifj. Sárközy Géza, 
Soós János, Salamon Péter, dr. Szabó Béla, Szarvady József, 
Petus József, id. Sörös Gyula, dr. Tlniry Zsigmond, Varga János, 
Zakál Vilmos, dr. Zsobrák János, Zsobrák- Mihály.

Kántor: Csicskár József, helyettes kántor: Fodor Gyula. 
Gyülekezeti pénztáros: Szabó Ferenc. Egyházi jegyzők: dr. Sze- 
nyéri István és Szabó László.

Gyülekezeti lapigazgató: Lázár Jenő. Lapszerkesztő: Sula
csik Zoltán. Gyülekezeti titkár: Páti Ferenc, fíehnissziói bizott
sági elnök: dr. Magay Ferenc. Énekkari elnök: Kontsó Andor. 
Legény köri elnök: dr. Vecsey Lajos.

Kaposvár valószínűleg hamarosan a honfoglalás után tele
pült. A legrégibb okleveles adata 1313-ból való. Gyakran változó 
birtokosai között megemlítjük serkei Lórántfi Györgyöt 1423-ból, 
Hédcrvári Lőrinc nádort 1440-ből és Enyingi Török Ambrust
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1476-ból. Az 1543-ban már királyi várként szereplő fontos 
helyre a török figyelme is hamarosan ráterelődött. 1555-ben 
Tujgon budai basa ellene indul s 5 napi ostrom után a várőrség 
titokban elmenekülése következtében ellenállás nélkül elfoglalja. 
A következő évben a felmentő sereg közeledtének hírére elmene
kül ugyan a török, de 1557-ben ismét megszállja a várat és köz
igazgatásilag berendezkedik. A magyarok többször megpróbál
ják visszaszerzését, azonban eredménytelenül, mig végre Buda 
visszafoglalása után Lajos bádeni őrgróf 168S-ban felszabadítja. 
A visszafoglalás idején jelentéktelen, mintegy 120 lakost szám
láló község 1702-ben királyi adományként az Eszterházyakra 
száll, de alig egy év múlva II. Rákóczy Ferenc elfoglalja s az 
ő kezén marad a szatmári békéig, mikor ismét és véglegesen az 
Eszterházyaké lesz.

Fejlődése a XVIII. századdal indul meg. 1715-től már itt 
tartják a megyegyüléseket, 1753-tól fogva pedig állandó megyei 
székhely. A folyton fejlődő, de még a X!X. század elején is 
nagyon falusias külsejű helység a múlt század második felében 
rohamos gyarapodásnak indul. Kedvező természeti fekvése, a 
kereskedelem és ipar fellendülése, vasúti gócponttá kiépítése, 
nagyszámú kulturális intézmény létesítése szinte amerikai mére
tűvé tették fejlődését. Népessége a legutóbbi 100 év ala t körül
belül a tízszeresére emelkedett.

Flogy a Somogybán diadalmasan előretörő reformáció érin
tette-e s inily mértékben, adatok híján nem tudjuk megállapítani, 
legfeljebb gyaníthatjuk, hogy a fontos szerepet betöltő hely, 
melynek 1332-ben van plébániája s ezt a plébániát 1715-ben 
állítják fel újra, — tehát közben anélkül volt, — aligha lehetett 
egyházi élet s pap nélkül. Somogybán pedig a r. kath. rendeknek 
az 1671-iki soproni országgyűlésre beterjesztett sérelmi felirata 
szerint »100 prédikátor szolgál és egyetlen plébános sínesem, 
így tehát valószínű, hogy már régebben is volt itten református 
egyház, mely később elpusztult s adatok hiányában nyoma sem 
található.

A mostani egyház, melynek állandó erősödése a város 
rohamos fejlődésével mindig lépést tartott, nem egyszer aránylag 
túl is szárnyalta azt s ma már országos viszonylatban is számot 
tevő gyülekezetünk, 1881-ben alakult meg. Az egyházmegyei köz
gyűlés határozatából Körmendy Sándor esperes 1881-ben össze
hívta tanácskozásra az egyház megszervezése ügyében a refor-
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mátus lakosokat, kiknek száma az ISSO-as népszámláláskor a 
12 éven felülieket véve figyelembe, 24-1 volt. Kimondták az ad- 
minisztraturává alakulást, az egyházi adózást, majd a presbité
riumot megválasztották s intézkedtek a lelkészi hivatal bérlete 
és az adminisztrátornak szeptember 1-re beállítása felöl. Az első 
istenitiszteletet még abban az évben szeptember 18-án megtar
tották.

Megkezdték a templomra való gyűjtést, mely két év alatt 
2500 frt.-ot eredményezett. Miután a telek ügyében hasztalan 
fordultak Eszterházy herceghez, még csak nem is fogadta őket, 
lSS6-ban vettek egy belsőséget 3000 frt.-ért, melyet részint 
gyűjtésből, részint kölcsönből fedeztek. A lelkészlak építésére 
szintén kölcsönt (3000 frt.) vettek fel. Közben a templomépítésre 
is állandóan folyamatban volt a gyűjtés, melyhez nemcsak saját 
híveink, de másvallásuak is igen szép összegekkel járultak, úgy 
hogy a teljes kiadáshoz aránylag csekély összeget kellett köl- 
csönözniök. Az 18SS—1889-ben felépített templom azonban ha
marosan szűknek bizonyult a 20 év alatt négyszeresére szaporo
dott gyülekezet számára. A belsőség szűk volta miatt nagyobbí- 
tásra nem lehetett gondolni s így 12 évre a felépülés után ismét 
új telek és hosszú időkre megfelelő új építkezés gondja szakadt 
az egyház nyakába. A város képviselőtestülete 1902-ben a város 
egyik legszebb, az új fejlődés közepe felé eső helyén 900 négy
szögöl belsőséget adott az egyháznak. Miután az előbbi belső
séget a rajta levő épületekkel sem a város, sem az ág. h. cv. 
egyház, kiknek felajánltatott, nem voltak hajlandók megvenni, 
az egyház kénytelen magán kézbe eladni. Az eladás 1906-ban 
történt 31.000 koronáért azzal a feltétellel, hogy a vevő minden 
templomi felszerelést és templomi jellegű anyagot az egyháznak 
ad, a templomot pedig átvétel után földig lebontatja. Ez alatt 
újra megindult a gyűjtés nemcsak helyben, hanem országszerte 
az új építkezésre, úgy hogy annak 1906-ban történt megkezdé
sekor 72.000 koronája volt az egyháznak.

A nagy és az előbbi esetből okulva hosszabb időkre szánt 
építkezés azonban ez összeg kétszeresét is meghaladván, kényte
lenek voltak nagyobb kölcsönöket is igénybe venni. így a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banktól gróf Tisza István kerületi fő
gondnok közbenjárására igen jutányos feltételek mellett 65.000 
koronát és az egyházkerülettől 18.000 koronát vettek fel. A nagy 
teher hosszú időkre egészen lekötötte a gyülekezet áldozatkész-
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súgót, sőt az egyházmegye cs kerület is kénytelen volt teteme
sebb segélyekkel sietni az egyház támogatására, mig végre az 
egyházra nézve kedvező körülmények között 1923—1924-ben a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál tartozásukat rendezhették.

Az 1926 szeptember 21-én elhalt gyulai Gaál Dénesné 
batéi földbirtokos végrendeletében az egyháznak 29 kát. hold 
1279 négyszögöl szántóföldet hagyott azzal a kikötéssel, hogy 
ennek fejében tartozik a kaposvári egyház a hagyományozó férje 
által a batéi temető mellett készített sírbolttal aláépített ref. ká
polnának fele fenntartási költségeit s évenként abban három 
istcnitisztelet tartását ellátni.. Az egyház a hagyományozott föl
dek 24 évre biztosított évi 71 és fél mm. búza-haszonbérének 
terhére a gyülekezeti élet további kiépülésére szükségesnek bizo
nyuló gyülekezeti házát építteti fel ebben az esztendőben. A 
templom stílusához alkalmazkodó kivitelű 'monumentális épület, 
mely az egyház kulturális és egyesületi összejövetelei számára 
megfelelő otthont nyújt, 86.000 pengőbe kerül. Országszerte 
legmodernebb ilynemű épületünknek ígérkezik. Építése folya- 

• maiban van. A részére szükséges 700 négyszögöl telket a temp
lom utcájának meghosszabbításában, közel a templomhoz, igen 
szép téren, a város adományozta. Az építkezésre a vármegye 
1600 pengőt, a népjóléti minisztérium 1200 pengőt adott.

Az egyház életét körülbelül az 1920-as évekig inkább a 
külső alkotások, az életfenntartás nagy terhei kötötték le, illető
leg kifelé ezek feladataival való nagy küzdés látszott elsősorban, 
a belső munka kevésbbé lépett előtérbe. Amint az anyagi hely
zet súlya könnyebbé vált, a külső terhek csökkenésével a belső, 
építő munkára irányul a figyelem. A hitélet elmélyítése, a gyü
lekezet belső erőinek tervszerű munkába fogása, a kálvinista 
gyülekezeti eszmény kialakítása mindig több helyet foglal el a 
teendők között. Bizonyosan nemcsak az egyház speciális helv- 
zete tette ezt lehetővé, hanem azok a magasabb erők, inelvek 
ez időben országszerte hasonló megújulásokat váltottak ki a 
telkekből s a belmisszióra irányították a figyelmet. A megújulás 
azonban kifelé is éreztette a maga hatását. 1920-ban megalakul 
s 1926-ban újra szerveződik a vegyes kar, 1925-ben megalakul 
az ifjúsági vegyes kar. A már előbb is működő Lorántffv Zsu
zsanna egyesület 1918-ban megszervezi leánykörét. 1922-ben kez
dődnek el a bibliaköri összejövetelek az egyház tanácstermében, 
majd a templomban, 1927-ben pedig a sétatéri, a cseri és a pécsi-
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utcai állami iskolákban. 1023-ban megalakul a bclmissziói bi
zottság, 1924-ben a középiskolás ifjak önképzőköre, majd a 
legénykor, 1925-ben az öreg cserkészek, hamarosan utána az 
ifjak cserkészcsapata. 1925-ben magas színvonalú ingyenes gyü
lekezeti lap indul meg s ugyanekkor Molnár Endre tb. főgondnok 
adományából megalapítják a gyülekezeti könyvtárt. S hogy az 
addig a lelkészi teendők sokaságával, az adminisztrációval és 
az utóbbi időkben már heti 42—45 órát kitevő rengeteg hit
oktatással szinte lehetetlenül megterhelt lelkészt voltaképpeni 
hivatásának visszaadják, 1922-től rendszeres hitoktatói lelkcszi 
állást, 1926-tól fogva pedig állandó segédielkészi állást is szer
veznek. 1927-ben megteszik a kezdő lépéseket a gyülekezeti ház 
megépítésére.

Templom. Először az istenitiszteleteket a városi elemi is
kola nagytermében tartották másfél esztendeig. lS83-ban igen 
jutányosán Freystádtler Vilmos főbérlőtől béreltek imaháznak 
és lelkészlakásnak alkalmas helyiséget. Ezt átalakítva ez cv 
pünkösd első napján tartották benne az első istenitiszteletet. A 
régebbi templomot a Bethlen-téren 1SS8 nyarán kezdték építeni ' 
s 1889 júniusában fejezték be. 12.500 frt.-ba került. Felszentel
tetett 1889 augusztus 18-án. A templomba gyulai Claál Dé.ies 
batéi földbirtokos, buzgó egyháztag ajándékozott díszig orgonát 
1000 frt. értékben. A templom gót stílusban készült, csinos, Ízlé
ses épület volt. A harangokat a Novotny-féle áttört kivitelben 
nevezett cég temesvári öntödéjében 1898-ban készíttették 428, 
197 cs 126 kgr. ércsúlyban, közadakozásból fedezett 1448 frt. 
költséggel. Felavatásuk, mely alkalomra a templomot is díszesen 
renováltatták, új karzatokkal bővítették és befestették, Antal 
Gábor püspök 1898 május 15-iki generális visitatiójakor ment 
végbe. A rohamosan fejlődő gyülekezet számára azonban már 
így is szűknek bizonyult néhány év múlva a csinos kis templomi. 
Ezért 1902-ben a várostól kapott megfelelő belsőségen új temp
lom s lelkészlakás építését határozták cl. Az új templom terv
rajzát Molnár Endre építészmérnök, hercegi építész, buzgó egy
háztag készítette gót stílusban, e stílust jellemző, újabb időben 
nálunk is gyakrabban alkalmazott és célszerűnek bizonyult latin 
kereszt alaprajzzal, a főhajó végén monumentális nagy torony- 
nyál, a kereszthajó sarkain négy kisebb és a négyezet fölött 
huszártoronnyal a stílus kívánalmai szerint. A belső befedés 
csúcsíves keresztboltozattal, a négyezetben kupolaszerűén kikép-
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zctt, felemelő hatású csiliagboltozattal terveztetett. A négyezet 
egyik sarkán a szószék. Mindegyik hajó végében nagy befogadó
képességű karzat, a főbejárattal szemben az orgona, a padok a 
központra néző kilátással, öt bejárat a fő- és oldaltornyok föld
szintjén keresztül előhelyiséggel, központi légfűtés és villany- 
világítás. Külső kivitele: a lábazat sárga, a többi falrész vörös 
nyers sajtolt tégla, fedés: a főtorony vörösréz, a melléktornyok 
és huszártorony galvanizált horganybádog, a tető Eternit-pala. 
Az építést a torony tervének némi átdolgozásával Fejér Lajos és 
Ritter Ignác budapesti műépítészek, mint vállalkozók hajtották 
végre. Az építkezés 1906 novemberben kezdődött s 1907 decem
berben fejeződött be. A felszentelés 190$ január 26-án ment 
végbe Antal Gábor püspök közreműködésével roppant nagy ün
neplő közönség jelenlétében. A szentelésen jelen levő gróf Tisza 
István egyházkerületi főgondnok elragadtatással nyilatkozott a 
gyönyörű épületről, mely szerinte »az ország egyik legsikerül
tebb és bámulatos befogadó képességű templomán. Magának a 
templomnak építése 127.747 aranykoronába került az egyidejű
leg épült lelkészlakkerítések és melléképületek költségeit nem 
számítva.

i

f
!

!

1

A templom felépítése után a régit a megvevő tulajdonos 
elbontotta. A harangokat az új toronyba áthozták, a régi Gáti 
Dénes adományozta orgonát, minthogy az új nagy templomba 
nem lett volna megfelelő, eladták s helyette Angster Józsefnél 
Pécsen rendeltek igen díszes, stilszerü, a debreceni Kossuth- 
utcai templom mintájára készült, 13 fő-, 5 mellék- és 5 csoport- 
változatú, 2 manaálos pneumatikus orgonát. 1911-ben a temp
lom belső ajtóit dr. Szigethy Gyula Sándor indítványára a 
stílus és célszerűség érdekében díszes tölgyfaburkolattal és 
tölgyfa csapóajtókkal látták el 220$ korona értékben. Az orgona 
clrekvirált homlokzatsipjait 1922-ben pótolták 35.663 korona 
önkéntes adományból. A régi templomból áthozott 42$ kg.-os 
nagy és 126 kg.-os kisharangot 1916-ban hadi célra igénybe 
vették. Helyettük a régi középső c hangú 197 kg.-os harangot 
kis harangnak számítva 1925 áprilisban szerzett be az egyház 
közadakozásból a Harangművek r.-t. csepeli öntödéjéből az / 
moll tonica hármas összhangjához szükséges 791 kg.-os / hangú 
hangú nagy és 467 kg.-os íis hangú középső harangot vasáll
vánnyal együtt 10.453 pengő költségen, melyhez a nemeslelkü, 
az egyház ügyeit mindig áldozatkész megértéssel támogató város

27
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204S pengő adománnyal járult. Egyházmegyénk legnagyobb ha
rangjainak felszentelését püspök úr Öméltósága 1925 április 5-én 
végezte.

Lelkészlak. Kezdetben a lelkészek bérházban laktak. 1883-
tól a bérelt imaház mellett rendeztek be a lelkésznek kétszobás
lakást. A régebbi lelkészlakást lSS7-ben építették, úgy hogy egy 
részét a templom elkészüléséig imaháznak használták, majd egy- 
ideig bérbe adták az egyházi szükségletek fedezésére, azonban 
később ezt is a lelkész használatára bocsátották. Az új temp
lommal egyidejűleg, hasonló kivitelben, igen kényelmes és mo
dern beosztással a templom mellé új lelkészlakás épült a mellék- 
épületekkel együtt 23.101 aranykorona kiadással. Ugyanekkor 
készült a templom és lelkészlakás körül a díszes vassodrony- 
kerítés sajtolt téglaoszlopokkal és aláfalazással 3150 korona, 
járdák, csatornák, aknafedők és hidak 3999 korona összegben. 
1926-ban a téglajárda aszfaltburkolattal cseréltetett fel 8044 
pengő kiadás mellett.

Lelkészek. Szabó Ferenc 1S81 szept., Nagy Lajos 1S82 
okt., Maár Károly 1S83 szept., Bélaváry Ferenc 18S4—, Bnza 
József 1S87—, Matolcsy István 1890—, Sarkady Titusz 1893—, 
Csertán Márton 1894-től missziói lelkész, 1899-ben az egyház 
anyásíttatván, november 26-án rendes lelkésszé választatott egy
hangú meghívással s ez idő óta a mai napig mint rendes lelkész 
szolgál.

Gondnokok, illetve fögotulnokok: Madarász Andor 1S81 — 
1888, dr. Matolcsy Sándor (a mostani gondnok atyja) 1SSS— 
1890, Matolcsy József 1890—1S93, Rusa Ernő dr. 1893—1904, 
ettől fogva 1908-ig főgondnok, Papp Kálmán 1904—1911, 
ezután főgondnok 1916-ig, Nagy F. Ödön 1911 —1924, azóta 
tb. gondnok. Molnár Endre örökös tb. főgondnok. Fögomlnokok: 
Kulin Sándor 1908—1911, Szabó Árpád 1916—1918, dr. Szi- 
gethy Gyula Sándor 1918-tól a mai napig. Gondnok: dr. Ma
tolcsy Sándor 1924-től a inai napig.

Hiíokiat ó-lelkészek: Dizseri Sándor 1922—1923, Tóth
Endre 1923—1924, Darab Ferenc 1924—1925, Sulacsik Zoltán 
(kivel egyidejűleg neje sz. Koncz Ida is tanított) 1925-től a mai 
napig.

Segédlelkészek: Fekete Károly 1926, Gál Endre 1927.
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Az egyházlátogatást bezáró egyház- 

megyei értekezlet
A kaposvári egyház látogatásának befejezése után délután 

3 órakor az egyház tanácstermében záró értekezlet volt, melyen 
a belsősomogyi egyházmegye lelkészei pár kivétellel teljes 
számban megjelentek. Halka Sándor esperes emelkedett először 
szólásra s a következő beszédben mondott köszönetét püspök 
úrnak a belsősomogyi egyházmegye meglátogatásáért:

Főtisztelctü és Méltóságos Püspök Ür!
Most, amidőn a kaposvári egyház meglátogatásá

val Méltóságodnak a belsősomogyi egyházmegyében 
végzett egyházlátogató körútja a jó Isten segedelmével 
immár véget ért, szives engedelmével egybe hívtuk a 
belsősomogyi egyházmegye papságát, részint, hogy itt 
egy ünnepélyes együttlét alkalmával az egyházmegye 
lelkészi kara együttesen mondjon istenhozzádot Méltó
ságodnak és megköszönjük fáradságot nem ismerő ige
hirdetését és mindennemű munkáját az egyházmegye 
területéről való eltávozása alkalmával, részint, hogy 
Méltóságod ajkáról hallja a főpásztornak az egyház
látogatás alkalmával szerzett tapasztalatai folytán ki
alakult véleményét, hozzánk intézendő atyai tanácsait, 
esetleg intelmeit.

Én a belsősomogyi egyházmegye elnöksége és lel
készi kara nevében mélységes hálánkat és forró szerete- 
tünket fejezem ki főtisztelctü és méltóságos püspök űr 
iránt azért a fáradságot nem ismerő odaadó főpásztori 
tevékenységért, amellyel közel három hét tartama alatt

27*
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egyházmegyénk gyülekezeteit meglátogatni méltózta- 
tott és a látogatás alkalmával minden egyes helyen 
atyai tanácsait, intelmeit, buzdításait közölni kegyes 
volt.

Méltóságos uramnak egyházmegyénkben végzett 
körútja, jóleső érzéssel kell nyomán megállapítanunk, 
valóságos diadalmenete volt a telkeknek, amely, habár, 
mint a hamu alatt lappangó parázs talán nem tudta 
lángját úgy kibontani és az ég felé csapdostatni, mint 
szabadon égő tüzoszlop, de az a tisztelet, az a ragasz
kodás, az a szemekben előtörő könny és az az öröm
érzés, mely elővillant az ifjaknak és véneknek, férfiak
nak, nőknek, gyermekeknek és aggoknak szemén, ez 
igen szép záloga annak a szép reménységnek, hogy a 
hamu alatt lappangó parázs Méltóságod főpásztori kör
útja alkalmával előtört és ég felé fog csapkodni a jö
vőben is. Aáéltóságod körútja diadalmeneté volt a tel
keknek, de diadalmenete volt a reménységnek is.

Köszönöm az egyházmegye nevében azt a buzgósá- 
got és fáradságot nem ismerő apostoli tevékenységet, 
melyet gyülekezeteink hitben való megerősítése és a 
szeretet érdekében előmutatni méltóztatott. Kérem a 
jóságos Istent, hogy Aáéltóságod életét koszoruzza 
meg áldásainak sokaságával. Kérem a jóságos Istent, 
hogy azok az apostoli intelmek, bátorítások és buzdí
tások hullottak légyen a hívek lelkében termékeny ta
lajba és hozzák meg illő gyümölcseit és láttassák meg 
e körút eredménye abban a fellendülő egyházi életben, 
amely,' hiszem, hogy Aáéltóságod kőrútjának áldásos 
eredménye leend. Mi, a lelkészi kar fogadalmat te
szünk, hogy őrállói tisztünk tudatában még fokozot- . 
tabb igyekezettel és buzgalomma] állunk az őrhelyen és 
igyekszünk méltók lenni arra a magasztos tisztségre, 
melyre a jó Isten elhívott. Még egyszer köszönöm Áléi-
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tóságod fáradságát és kérem, kegyeskedjék közölni 
velünk tapasztalatait és intelmeit. A jó Isten éltesse.

Az általános helyesléssel és tapssal fogadott beszed után 
Szabó Bálint hetcsi lelkész, egyház negyei főjegyző a kisérő sze
mélyzet nevében mondott köszönetét püspök úr Öméltóságának 
azért a szerétéiért, melyben őket külön is részesítette.

Az esperes köszönő szavaira főtiszteletü püspök úr a követ
kezőkben válaszolt:

Nagytisztclctü és Méltóságos Egyházmegyei 
Elnökség!

Nagytiszteletii Lelkész Urak!
Kedves Szolgatársaim!

Engedjétek meg, hogy körutam végeztével egy 
rövid visszapillantást vetve a letűnt három hétre, rövi
den összefoglaljam tapasztalataimat és ezeknek alap
ján kialakult véleményemet, s egyben szivetekre kössek 
egyes dolgokat az egyházi élet föllendítése érdekében.

Engedjétek meg, hogy első sorban hálás köszö
netét mondjak mindazoknak, akik e körút előkészíté
sében közremunkáltak, hogy körutam minél fényeseb
ben és jobban sikerüljön. Meg vagyok győződve, hogy 
ez a körút reám nézve és azokra a gyülekezetekre, me
lyeket meglátogattam és azokra a presbitériumokra, 
melyekkel tárgyaltam, felejthetetlen emléket fog hátra 
hagyni. Köszönetét mondok kedves kísérőimnek, a 
gondnok úr Öméltóságának, a nagytiszteletii esperes 
urnák, Batta Béla úr Öméltóságának, a jegyzői kar 
nagyérdemű két tagjának, Szabó Bálint és Németh 
Károly uraknak, akik körutamon kisértek és akik ezt 
megosztva, kellemessé tették. Köszönetét mondok egv- 
ben azoknak, akik velem jöttek, Pongrác/ József és 
Qyőry Elemér theol. tanár uraknak, akik szívesek vol-
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tak az Isten házában elhangzott beszédeimet megrög- 
zítcni, hogy így ezek az alkalomszülte beszédek meg- 
örökíttessenek az egyházkerületi levéltár, mint esetleg 
a belsősomogyi egyházmegye levéltára számára is.

A nagytiszteletü esperes űr az én körntamat dia
dalmenethez hasonlította. Kétségtelen, ha visszatekin
tek erre a lefolyt három hétre, be kell vallanom, hogy 
ez a körút külsőségeit tekintve, valóságos diadalmenet 
volt. Nem tekintem ezt magam iránt hódolatnak, ha
nem jól esik tudnom, hogy az az egyházkerület fejének
szóit és jól esik azt hinnem — engedjék meg — hogy 
ez az Ür Jézus diadalmenete volt, amely a maga külső
ségében hódolat volt a királyok Királya, az Ür Jézus 
előtt, akinek én tudom, hogy mennyire egyszerű, mél
tatlan szolgája vagyok az én csekély és méltatlan szol
gálatomban. Tehát, ha diadalmenetről beszélünk, ez 
a Jézus Krisztusba vetett hitnek és magának a Krisztus
nak diadalmenete volt.

Kedves Szolgatársaim, úgy érzem, hogy új lélek 
mozdul azok után a rettenetes esztendők után, új élet, 
mely kifejezést igyekszik adni annak, hogy a hívekben 
ne csak az ősöktől örökölt tradíció éljen, hanem a 
Krisztus után való vágyódás is. Óh csak adná a min
denható Isten, hogy ez valóságos diadalmenet lenne, 
hogy ne csak azoknak a falvaknak diadalútja lenne, 
melyeken keresztül mentem, hanem hosszú éveknek és 
minden léleknek diadalmenete, amikor Krisztus lesz úr 
és fejedelem mi rajtunk.

Nem mondom, hogy az én örömöm ezeknek a kül
sőségeknek látásán zavartalan volt, mert hiszen lehe
tetlen volt nekem egy pillanatra is felmentenem maga
mat attól a gondterhes aggodalomtól, hogy mi lesz 
ezekkel a gyülekezetekkel, ha ezek úgy haladnak az 
elnéptelenedés útján, mint a lefolyt 30 esztendő alatt.
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Mindenütt szóvá igyekeztem tenni az »egyken kér
dését, illetve az egyházak adataira hivatkozva, ki
mutatni, mily pusztítást vitt véghez belsősomogyi egy
házmegyénk egyházaiban az »egyke«-ragály csak Antal 
Gábor püspöki egyházlátogatása óta is, s hogy mit 
jelent ez a betegség a családra, a hazára és az egy
házra, melynek az én somogyi véreim hű fiai akarnak 
lenni, de maguk teszik lehetetlenné, hogy népünk sza
porodásával megerősödjék a nemzet és fölvehesse a 
küzdelmet ezért a hazáért, ennek integritásáért, ép
ségéért.

í

Igen tisztelt Értekezlet! Ha a külső jelek nem csal
nak, talán nem volt az én szavam pusztában kiáltónak 
szava. Nemcsak a gyülekezeti istenitiszteleteken, ha
nem sok presbiteri gyűlésen is megindult, siró, köny- 
nyező szemeket láttam, hogy mégis lesz-e ennek hatása, 
vagy eltűnik nyomtalanul, mint a vízbe vágott kard
csapás, az az én szolgatársaimtól függ és mindenek 
fölött az Isten kegyelmétől, mely ha pusztulást rendelt 
e népre, akkor ez halad a veszedelemre. Ha pedig ir
galmat rendelt, akkor ez meghozza a változást, melynek 
köszönhetjük, hogy népünk csökkenő létszáma helyébe 
gyülekezeteink fejlődése és virágzása lép. Kétségtelen, 
hogy erre egy ember ereje elégtelen, bármennyire 
óhajtanám is, kétségtelen, hogy nem elégséges magá
nak az egyháznak építő ereje, mert hiszen nem pusztán 
erkölcsi tényezők azok, melyek ennek a veszedelemnek 
terjedése megakadályozásán munkálkodnak, hanem 
gazdasági tényezők is közre hatnak úgy, hogy nekünk 
nem elégséges tisztán csak a hívek intésével akarni 
elhárítani ezt a veszedelmet, törekednünk kell arra, 
hogy a törvényhozás is meglátva ennek végzetes voltát, 
tegyen olyan intézkedéseket, hogy az ne rombolhasson 
tovább. Ismételten volt alkalmam említeni, hogy ezelőtt
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mintegy másfél esztendővel a Kaposvárott tartott gyű
lésen indíttatva azáltal, amit nekünk akarnak tulajdo
nítani, mintha egyházunk volna melegágya ennek a 
veszedelemnek, másrészt magam is átlátva ennek a kór
nak következményeit, megjelentem az u. n. egyke-anké- 
ton, ott felszólaltam és az én felszólamlásomra és ja
vaslatomra határozták el, hogy a kormányhoz és a mi
niszterelnök úrhoz föliratot intéznek, hogy terjessze 
ki gondoskodását erre a veszedelemre és igyekezzék 
ennek gátat vetni. Említettem, hogy ennek a feliratnak 
a következtében a jövő esztendő, az 1927/28. év költ
ségvetésébe ezen a címen már föl van véve bizonyos 
összeg, mely akár törvényhozási intézkedés, akár ja
vaslatoknak előkészítésére szükséges és én remény
iem, hogy épen a költségvetésbe fölvett összeg egyhá
zunk érdekét is szolgáló intézményt fog létesíteni. Szi
ves készséggel hozom ezt az értekezlet tudomására.

Ez a rettenetes veszedelem, mint árny borongott 
az én méreteiben, külsőségeiben és belsőségeiben is 
igazán szép és feledhetetlen utam felett. Ha azt nem 
éreztem volna, hogy névtelen sirok felett járok, hogy 
akárhány gyermekgyilkos anya ül előttem, akit meg
térésre akarok bírni, akkor az utam gyönyörűségesebb 
lett volna. Ez a betegség több ezerrel apasztotta a 
belsősomogyi egyházmegye népességét, csak — hogy a 
legutóbb meglátogatott gyülekezeteket említsem — há
rom gyülekezetben 400 lélekkel apadt 30 év alatt a 
népesség. Ha ez a rettenetes kór nem nehezedett volna 
a lelkemre, milyen gyönyörűséges volna nekem köszö
netét mondani és úgy távozni ebből a körből, melyet 
utam alatt olyan szivemhez nőttnek éreztem, mely utam 
előkészítésében oly sokat és oly eredményesen fára
dozott.

Végre sikerült igazán nagy utánjárással kieszkö-
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/ölni, hogy az adócsökkentési segély oly mérvben 
emeltessék, hogy az egyházaknak e címen nyújtott se
gély a békebelinek 50"<i-át teszi ki, melyből a konvent 
rendelkezése folytán bizonyos hányad leiittetik, minek 
folytán az az adócsökkentési segély, amit a gyülekeze
tek kapnak meg, még nem éri el ugyan az 50"«-ot, 
azonban a legközelebb már nagyobb lesz a gyülekeze
teknek juttatandó segély, úgy, hogy a gyülekezetek 
ezen a réven is sokkal jobb helyzetbe jutnak, mint vol
tak eddig.

Ép így örömmel jelentem, hogy a korpótlék ügye 
megoldás előtt áll. Körülbelül egy hónapja, hogy én 
a protestáns ügyosztály vezetőjével beszéltem ebben az 
ügyben, akkor azonban még teljes felvilágosítást nyúj
tani nem tudott. A kongruás lelkészeknél fog folvósít- 
tatni, a nem kongruás lelkészeknél, lehet, hogy előbb 
újraértékelés lesz. Ezt azonban csak mint lehetőséget 
említem fel.

Ami a tanítói nyugdíjjárulékot illeti, ez egyházunk 
égető sebe. E tekintetben több helyen merült fel óhaj, 
hogy történjenek lépések a községi képviselőtestületek 
által való vállalásra, még ha a községi pótadó az 50"o-ot 
meg is haladná. Öméltóságával, az egyházmegyei gond
nok úrral, mint felsőházi tagok mindent el fogunk kö
vetni, hogy a kultuszminisztériumban kedvezően intéz
zék el ezt az ügyet. Az az érzésem, hogy a községek 
legnagyobb része a járulékokat már vállalta úgy, hogy 
csak kisebb számú gyülekezetre nehezedik ez a teher. 
Már körülbelül ez előtt két esztendővel körlevelet bo
csátottam ki ez ügyben s úgy látom, hogy a kívánt 
eredményt több helyen körlevelem értelmében el is érték.

Igen tisztelt Értekezlet! Körülbelül ezek azok, 
amiket az államhoz való viszonyunkkal kapcsolatban 
felemlíthetek. Oly kérdések ezek, melyek mindnyájunkat
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érdeklik s ezektől függ sok lelkészcsalád létkérdése és 
a gyülekezetek belbékéje, mert hiszen épen az iskolai 
terhek miatt zúgolódnak a hívek. Vannak kérdések, 
miknek megoldása talán szintén eszközölhető lesz a 
közel jövőben. Igen súlyos kérdés az államsegély meg
vonása azoktól a tanítóktól, akik olyan gyülekezetek
ben működnek, melyekben a gyermekek száma ala
csonyra csökkent, talán sikerül megoldani azon a mó
don, amelynek a megvalósítása iránt a lépések már 
megtörténtek, t. i. a lelkész-tanítóságok révén.

Áttérek arra a kérdésre, mely speciálisan minket 
érdekel, t. i. a gyülekezeteinkkel és a híveinkkel való 
viszony kérdésére. Bizonyos tekintetben megnyugvás
sal állapítom meg, hogy a díjlevélharc szünőfélben 
van, vagy talán megszűntnek mondható, nem ugyan 
anélkül, hogy csorba ne esett volna. Kívánatosabb bé
kességgel intézni el ezeket az ügyeket, mint állandó 
háborúságban lenni a gyülekezettel. Ha sikerül a lel
kész! járandóságokat a korpótlék állandósításával és 
emelésével magasabb mértékre juttatni, akkor a díj
levelekben megszűnt javadalomrész ezekben kárpót
lást talál és lelkészeink abból a súlyos állapotból, 
melybe a lecsökkenés folytán kerültek, kijutnak és 
mindenki a maga javadalmának élvezetébe jut. Emel
kedtek ugyan hangok most is a körút alkalmával a 
díjlevél lecsökkentése tárgyában. Nem lehetetlen, hogy 
ilyen hangok a kerületi közgyűlés elé kerülnek. Ennek 
oka egyfelől a forradalmi szellem, mely még nem ült 
el egészen, másrészt az a körülmény, hogy a gyüleke
zetek teherbíró képessége meggyengült, mert mig gyü
lekezeteink ezelőtt három esztendővel aránylag elég 
jó helyzetben voltak, addig ma gyülekezeteink s épen 
a mi gyülekezeteink zömét alkotó gazdálkodó közön
ségünk rendkívüli mértékben érzi a reá nehezedő kü-
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lönféle adóknak terhét. Nem csodálhatja az ember, 
ha a tehertől ott, ahol gondolja, hogy ez lehetséges, 
szabadulni igyekszik. Ez a körülmény nagyon szüksé
gessé teszi, hogy megokolatlan kívánalmakkal a gyüle
kezettel szemben ne lépjünk fel. Nekünk kell a gyüle
kezet teherbíró képességét a legjobban ismernünk és 
csak olyan kívánalmakkal jöhetünk elő, amelyeket min
den nehézség nélkül, könnyen megvalósíthatunk, mert 
a forcirozás a gyülekezet belbékéjének megbontására 
vezet még ott is, ahol eddig jó volt a viszony. Ha vala
minek, akkor az erőszakos fellépésnek a következmé
nyei a gyülekezeti életre beláthatatlanok.

A jó viszony megteremtésére a gyülekezetekben, 
én egyedül célravivőnek azt tartom, ha a lelkész a gyü
lekezet tagjaival foglalkozik. Én nem gondolok arra, 
hogy a lelkész körzetekre ossza be gyülekezetét, ezek
nek helyük lehet városokban, de semmi körülmények 
között sincs helyük falusi gyülekezetekben. Falun kell, 
hogy pár év alatt a lelkész megismerje gyülekezetét 
kicsinytől nagyig. Nem értem azt sem, hogy a lelkész 
állandóan házi látogatásokat végezzen, arra van szük
ség, hogy a lelkész felügyeljen az iskolai oktatásra, 
a konfirmandusokat oktassa és később is állandóan 
érdeklődjék sorsuk iránt. Falun a lelkész mindent meg
tud; ahol szükség van rá, ott jelenjék meg, pl. egy 
súlyos betegnél; különben feleslegesen zavarná a hí
veket és mindenféle beszédre adhatna okot és ártana 
saját tekintélyének. Ha a lelkész olyan, akihez a hivő 
bizalommal fordulhat, azt úgyis felkeresik és ha a 
lelkész útba tudja igazítani a tanácsra szorulókat, — 
nem azt mondom, hogy adjon jogi, orvosi tanácsot — 
hanem tudja megmondani, hogy ebben, vagy abban az 
ügyben hova, melyik ügyvédhez, orvoshoz, stb. for
duljon, ahhoz elmennek tanácsot kérni. így olyan kap-
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csolat jön létre, melynek áldásos hatását első sorban 
a lefkész fogja érezni.

A beérkezett jelentésekből látom — én mindig 
telt templomokban beszéltem — hogy különösen a 
Dráva mentén az istenitisztelet látogatása sok kívánni 
valót hagy maga után. Méltóztassanak meggyőződni, 
hogy ha a lelkész állandó érintkezésben lesz híveivel, 
akkor az istenitisztelet is látogatottabb lesz. Én meg 
vagyok győződve, hogy a hitélet újra fellendül a hí
vekkel való érintkezés által és még az olyan helyeken 
is, mint a Dráva mente, rövid idő alatt egész üdvös 
átváltozás áll elő. .

Nem tudom, hogy az én körutamnak lesz-e vala
melyes hatása. Az olyan ember, aki sokat forgolódott 

■ a közélet mezején, aki ismeri népünk természetét, ta
lán kissé skeptikusan áll a kérdéssel szemben, mert a 
nép természete egyrészt tartózkodó, másrészt könnyen 
esik szélsőségekbe. Láttam itt-ott hatalmas gyülekeze
teket, melyeknek tagjai az emberrel buzgón imádkoz
nak, a templomban csendesen figyelnek az ember inté
seire és meghallgatják azokat, de hogy meg lesznek-e 
következményei, azt előre megmondani nem lehet. 
Hogy legyenek következményei és pedig áldásos kö
vetkezményei, az első sorban a lelkészek kezében van. 
Ha ez a látogatás csak pillanatnyi hangulatváltozást 
teremtett is, ezt ragadják meg és állandósítsák és ami 
jót létre hozott, azt erősítsék meg és szilárdítsák meg. 
Egy tekintetben, azt hiszem, nem tévedek, t. i. abban, 
hogy egyházunkhoz való ragaszkodásban megerősítette 
az én látogatásom a híveket, megérezték, hogy a püspök 
bármily messze lakjék is, gondol reájuk. Ebből a hitük 
megerősödést nyer. Láttam ezt különösen azokban az 
egyházakban, melyek nem voltak fölvéve látogatási 
központul, de amelyek útba estek s igyekeztem is, hogy
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ezeknek a templomaiban is felbocsáthassam könyörgé
semet az Istenhez a hívekkel együtt. Ilyen helyeken a 
megilletődésnek olyan jeleit láttam, amikből arra kö
vetkeztetek, hogy legalább a hitükhöz való ragaszkodás 
érzése megszilárdult bennük. Mindez azonban csak 
kiinduló pont, a további fejlődés természetesen lelkész
társaim munkájától függ.

Végeredményében azonban és mindenek fölött a 
jóságos Isten kegyelmétől. »Én plántáltam, Apollós 
öntözött; de az Isten adja vala a növekedést« (I. Kor. 
III: 6.). Pál apostol eme szavai szerint én is azt mond
hatom, hogy igyekeztem a magam kötelességét teljesí
teni ezen a körutamon is, kérem önöket öntözzenek, 
bár végeredményben a jóságos Isten kegyelmétől függ, 
hogy növekedés lesz-e, vagy fogyás, de én hiszem, 
hogy a plántálást és az öntözést a Mindenható növeke
déssel fogja megjutalmazni.

Nem zárhatom be előterjesztésemet, hogy újra 
hálás köszönetét ne mondjak mindazért, amit önök 
az én körutani előkészítésében tanúsítottak és meg ne 
köszönjem önök által a nagytiszteletü asszonyoknak 
sok-sok fáradságukat és velem szemben tanúsított szí
vességüket. Az Isten áldása legyen az egész belsőso
mogyi egyházmegyén, ennek minden egyes gyülekeze
tén és ezeknek tagjain. Az Isten áldása legyen mind
nyájukon és családjaikon.

Halka Sándor esperes megköszöni püspök úr intelmeit és 
ígéretet tesz azok megtartására; egyben javasolja, hogy az egy
házmegye adjon ki emlékkönyvet a püspöki egyházlátogatásról, 
melyben kiadatnának püspök úrnak a körúton mondott prédiká
ciói. Az értekezlet a javaslatot elfogadta.

:

Püspök úr délután fél 5 órakor elhagyta Kaposvárt és 
visszatért székhelyére, Komáromba.



Püspök úr körlevele az egyház
látogatás után.

(Felolvastatott az egyházmegye minden templomában 1927. évi június hó 5-én, 
pünköst első napján.)

1262/1927. szám. A dunántúli református püspöktől.

Szeretett Kedves Híveim!

Megérkezve székhelyemre s visszagondolva a belsősomogyi 
egyházmegyében tett körutamra, indíttatva érzem magamat, hogy 
megköszönjem azt a szeretetet, mellyel valóságos diadalmenetté 
tettétek az én utamat és hogy kérjelek és buzdítsalak titeket 
arra, hogy maradjatok meg azokban, amikben taníttattatok. Jól 
esett nekem az irántam, mint az Úr Jézus Krisztus szolgája iránt 
megbizonyított szeretet, melyet közöttetek járva, az egész egy
házmegye területén tapasztaltam. Az arcok mosolygó ragyogása 
ép úgy, mint a szemek könnybelábadó nézése bclehatolt a szi
vembe: lelkem szerint együtt örültem az ömlőkkel és együtt fájt 
a szivem a sírokéval. Érzem, hogy lélekben gazdagodtam közöt
tetek; vajha ti is meggazdagodottakká, áldottakká és megszentel
tekké lettetek volna!

Kérve kérlek benneteket, Atyámfiái, ne feledjétek cl azo
kat, mik nektek üdvösségtekre szolgálnak. Imádkozom is egy 
szersmind érettetek, hogy a Krisztus beszéde lakozzék ti ben
netek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egy
mást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zenge- 
dezvén a ti szivetekben az Úrnak. E végből kedveljétek az úr 
házában való lakozást, mert jobb egy nap az ő tornácaiban, hogy 
sem ezer másutt, éljetek mindannyiszor, valahányszor csak erre 
alkalom kínálkozik, az úri szent vacsorával, hogy a jövőben él
vén, éljetek hit által és amely életet e testben éltek, az Isten 
fiában vetett hit által éljétek azt. Gyakoroljátok magatokat a
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kegyességben, mert ez mindenre hasznos, meglévén benne a je
lenlevő és a jövő életnek ígérete. Érezzétek felelősséget egy
mással szemben és egymásért az Úr előtt. Senkit meg ne bot- 
ránkoztassatok, a gyengének gyámola, a szomorkodőnak vigasz
talói, az eltévelyedetteknek megkeresői, a bűnben élő nemzetség
nek prófétái legyetek. A békességnek Ura pedig adjon néktek 
mindenkor mindenben békességet. Ő legyen mindnyájatokkal 
a pünkösdi szent ünnepekben, hogy vegyetek Szemléikét s mind 
testeteket, mind telketeket adjátok Istennek kedves áldozatul, ü 
legyen veletek életetekben, hogy valóban az Urnák éljetek és 
halálatokban, hogy az Úrban haljatok meg.

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyája
tokkal. Ámen.

Komárom, 1927. évi június hó 1-én.

Atyafiságos üdvözléssel és keresztyéni 
igaz szeretettel:

!! Dr. Antal Géza sk.i
püspök.



Az egyházmegyei közgyűlési 

jegyzőkönyveknek az egy ház látoga
tásra vonatkozó pontjai.

1. 1926. évi esperesi jelentés.

»... Mint méltóztatnak tudni, Főtisztekül és Méltóságos 
Püspök Úr a múlt évi egyházmegyei közgyűlés alkalmával, 
amikor öt körünkben tisztelhettük, azt a mindnyájunk lelkét 
örömmel eltöltő Ígéretet tette, hogy a folyó évben egyházme
gyénk összes gyülekezeteit meg fogja látogatni.

Amikor a folyó év elején értesítést kaptam Öméltóságától, 
hogy e kilátásba helyezett egyházlátogatást a lmsvét és pünkösd 
közötti időszakban meg fogja ejteni: értesítettem az egyházakat, 
hogy ez évben a szokásos esperesi látogatás nem fog külön 
megtartatni, hanem a püspöklátogatásba fog belékapcsolódni.

Az előkészületeket főpásztorunk minél méltóbban leendő 
fogadtatása céljából megtettük s szerte az egész egyházmegyében 
érthető örömmel s boldog várakozással néztek elébe gyülekezem 
teink azoknak az ünnepélyes és hosszú időkre emlékezetesnek 
ígérkező napoknak, amikor — az előző püspöklátogatás után 
2S évre — megjelenik közöttünk, kerületünk hitben és tudásban 
gazdag püspöke, hogy bölcs atyai tanácsaival, lelke gazdag kin
cseinek velünk közlésével erősítsen, bátorítson bennünket nehéz 
helyzetünkben, megpróbáltatásaink közepette, s ha kell: szere
tettel párosult atyai szigorával, intéseivel, feddéseivel illessen 
bennünket s vezessen a jó útra! Április 10-én Nagykanizsán vette 
kezdetét a püspöklátogatás, Galambok és Keszthely is berendel
tetvén e központi egyházba, majd Csurgó, Nagymarton, Alsók 
Szenta, Somogyudvarhely, Ilike, Nemcsdéd, Böhönye, Nemes
kisfalud, Segcsd, Nagybajom egyházakban folytatódott. Ez 
utóbbi helyen, egészségi állapotára való tekintetből, kénytelen 
volt püspök úr körútját megszakítani s visszatérni székhelyére,
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a püspöklátogatás folytatását bizonytalan időre elhalasztván ...
A meglátogatott helyeken elhangzott beszédei, intelmei és 

szeretetteljes tanácsai felejthetetlen nyomokat hagytak a hívek 
lelkében.

Később, május 16-án, amikorra már egészségi állapota is 
helyre állt: résztvett püspök úr a somogyjádi egyház nagy áldo
zatokkal és díszesen renovált templomának felavatási ünnepé
lyén, melynek fénypontjai az ő templomavató imádsága s dél- 
utáni előadása voltak. Ugyanez alkalommal az egyházvizsgálatot 
is megejtette, berendeltetvén ez alkalomra Edde leányegyház is.

Püspök urunkat egyházlátogató kőrútján mindenütt a fő- 
pásztort megillető mélységes tisztelet és szeretet érzésével s 
annak külső megnyilatkozásaival fogadták és kisérték nemcsak 
gyülekezeteink, hanem a más felekezetüek és a világi hatóságok 
is, amelyeknek vezetői, részint előzetes intézkedéseikkel, részint 
püspök úrnak kőrútján való elkísérésével a püspöklátogatás si
kerét előmozdították.

Illesse ezért köszönet és elismerés elsősorban a méltó- 
ságos fő- és alispán urakat, azután a csurgói, kaposvári, lengyel
tóti és nagykanizsai járás főbiráit s Nagykanizsa város polgár
mesterét. Tisztelettel legyen szabad indítványoznom, hogy köz
gyűlésünk mondjon jegyzőkönyvi köszönetét fentnevezeíteknek 
s ezt kivonat alakjában juttassa el hozzájuk...«

Közgyűlési határozat e jelentésre:
7. b) >'Az egyházmegyei közgyűlés méltóságos 

és főíiszteletü dr. Antal Géza püspök úr lelki áldá
sokban és maradandó emlékekben gyümölcsöző egy
házlátogatásainak méltó ünnepélyességgel előkészíté
sében és fogadtatásában való tevékeny és figyelmes 
közreműködésükért méltóságos dr. Fischer Ferenc 
főispán urnák, továbbá nagyságos dr. Gvömörey 
István nagykanizsai, Haám Lajos csurgói, Stephaics 
Pál kaposvári és dr. Begedy Péter lengyeltóti fő
szolgabíró, valamint dr. Sabján Gyula nagykanizsai 
polgármester uraknak jegyzőkönyvileg elismerését és 
hálás köszönetét nyilvánítja^

»A közgyűlés a püspök úr Öméltósága láto
gatásának megörökítése ügyében való határozatát a 
jövő évre halasztja, amikor az egész egyházmegye 
meglátogatása befejezést nyer.«

28
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2. Egyházmegyei gondnok úr 1927. évi 
közgyűlést megnyitó beszéde.

»... Igen nagy hálára és köszönetre kötelezett bennünket 
püspök úr Öméltósága atyai jóságával, aki mindjárt püspökké 
történt megválasztásakor kifejezést adott annak, hogy a belsöso- 
mogyi egyházmegyével óhajt legelőbb megismerkedni s ezt az 
óhaját a folyó év tavaszán meg is valósította. Mi, akik kíséreté
ben voltunk, örömmel -láttuk azt a mély hatást, amelyet az ő 
nemes egyénisége, kőrútján az egyes gyülekezetekre gyakorolt; 
örvendetes volt látni az áhítatot, azt a bensőséges buzgalmat, 
amellyel oktatását fogadták s igazán öröm volt látni ez alkalom
mal felnőttek, gyakran öregek szemében csillogó, a szív meleg 
érzésének igaz gyöngyét. Mondjunk ezért meleg köszönetét 
püspök úr Öméltóságának (éljenzés).«

A közgyűlés határozata a megnyitó beszédre:
3. »Az elnöki megnyitó beszéd kapcsán az egy

házmegyei közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja 
püspök úr Öméltóságának egyházmegyénkben végzett 
nagyhorderejű, áldásos és felejthetetlen látogatásáért, 
mellyel gyülekezeteinket kitüntetni kegyeskedett s 
bennük a jó pásztor gondosságával, odaadó szereteté- 
vel s atyai bölcseségéből fakadó jóságos figyelmezte
tésével, komoly intelmeivel az építés munkáját hat
hatósan előre vitte.«

3. 1927. évi esperesi jelentés.

»... Első helyen kell megemlítenem a főtiszteietü és méltó- 
ságos püspök úr által egyházmegyénk területén folyó évi május 
hó 14—31-ig végzett egyházlátogatást, melynek keretében 18 
központi egyházban 70 gyülekezet anyagi, szellemi, valláserkölcsi 
életét és iskolai ügyeit vizsgálta meg kerületünk főpásztora.

Hogy gyülekezeteink miként állották meg a legfőbb hivata
los őrálló előtt a számadást; mi módon számoltak be a lelki élet 
sáfárai a megszámoltató fősáfár előtt a reájuk bízottakról; minő 
képe, arculata bontakozott ki gyülekezeteinknek egyenként és 
összességükben a »generalis visitatio« tükrében: arról majd tu-
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domást fogunk szerezni akkor, amikor püspök urunk hivatalos 
jelentése közzététetik a legközelebbi kér. gyűlés alkalmával. 
Vajha az ítélet kedvező lenne s ne kellene azt pironkodással 
hallgatnunk!

Most csak annyit, hogy a püspöki látogatás mig egyfelől 
külső kereteiben méltó volt a látogatást végző főpásztor magas, 
köztiszteletben és szeretetben álló személyiségéhez, — másfelől 
az egyes központi gyülekezetekben elhangzott komoly intelmei, 

- egyházunk sorsát féllő, annak szent ügyéért aggódó lélekből fa
kadt beszédei püspök urunknak minden tekintetben alkalmasak 
és méltók arra, hogy úgy a vezetők, mint az egyháztagokat 
komoly és lelkiismeretes magábaszállásra, fokozottabb éberségre 
és munkálkodásra serkentsék anyaszentegyházunk jövője érde
kében!

Legyen szabad itt — a sok elhangzott intelem s megszív
lelendő figyelmeztetés közül csak egyre mutatnom rá: arra, amely 
a főpásztori beszédek mindegyikéből megrázó mementóként csen
dült ki s amely a szörnyű, nemzetgyilkoló bünnc-k, az átkos 
»egyke-rendszcr«-nek megszüntetését sürgette, — amely ha nem 
következik be, gyülekezeteink rövidesen elsorvadnak, kihalnak.

Megdöbbentő példákkal illusztrálta a főpásztor, hogy ennek 
az intelemnek igen komoly alapja van; a statisztikának az ijesztő 
fogyásokról szóló rideg számadatai igazolják, hogy ez az ügy 
»halálosan komoly« s itt a tizenkettedik óra, amikor még talán 
utoljára ráléphetünk e sötét bűn örvényéből kivezető útra. Adná 
a kegyelem Istene, hogy ne pusztában elhangzott szavak legyenek 
eme főpásztori intelmek, amelyek nemcsak ref. egyházunk, de 
végeredményben édes magyar hazánk sorsát is érintik.

A püspöklátogatás végeztével, május hó 31-én Kaposvárott 
lelkészértekezlet tartatott, mely határozatikig kimondotta, hogy a 
püspöklátogatásról emlékkönyv készíttessék fötiszteletü és méltó- 
ságos püspök úr irányítása mellett, hogy így az elhangzott be
szédek egybegyűjtve közkinccsé váljanak, mindnyájunk tanul
ságára és okulására.

A püspöklátogatás ügyével kapcsolatban tisztelettel indít
ványozom: fejezze ki közgyűlésünk jegyzőkönyvileg is hálás 
köszönetét fötiszteletü és méltóságos püspök úr iránt azért az 
odaadó, fáradságot nem ismerő tevékenységéért, mellyel nagv 
és népes egyházmegyénket magas látogatásával megtisztelni szi
ves volt s atyai szigorral párosult szerető, szelíd figyelmezteté-

28* •
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sével gyülekezeteink szebb és boldogabb jövőjének útját egyen
gette.

De fejezze ki közgyűlésünk elismerését és köszönetét a 
fő- és alispán urakkal, Kaposvár város polgármesterével, a barcsi, 
kaposvári, nagyatádi és szigetvári járások főszolgabiráival szem
ben is, kik hathatós támogatásukkal nagymértékben hozzájárultak 
az egyházlátogatás sikeréhez; valamint mindazokkal szemben, 
kik fogataik felajánlásával járultak hozzá a hosszú és fárasztó 
utazás megkönnyítéséhez.«

A közgyűlés határozata az esperesi jelentésre:
15. b) A püspöki látogatás nagyjelentőségű 

eseményének megörökítése céljából a folyó évi május 
hó 31-én tartott kaposvári lelkészértekezlet megálla
podása értelmében elhatározza a közgyűlés, hogy a 
látogatás lefolyását s püspök úr Öméltóságának el
mondott felemelő hatású beszédeit magában foglaló 
emlékkönyvet ad ki. A kiadás és szerkesztés körül 
felmerülő teendők keresztülvitelére teljes hatáskörrel 
a közgyűlés az elnökség mellett kiküldi dr. Bene 
Kálmán, dr. Boross István, B. Major János, dr. 
Matolcsy Sándor, Németh Károly, Sárközy Imre és 
Szabó Bálint tagokból álló bizottságot, kikhez fel
kéri Pongrácz József és Győry Elemér közreműkö
dését. Az emlékkönyv az összes gyülekezetek és is
kolák számára megküldetik, de emellett felhivatnak 
az egyházak tisztviselői, hogy a hívek körében is 
minél több megrendelést gyűjtsenek.

c) Az egyházmegyei közgyűlés főtiszteletü és 
méltóságos dr. Antal Géza püspök úrnak egyházme
gyénkben végzett áldott hatású és felejthetetlen em
lékű főpásztori látogatása előkészítésében kifejtett 
körültekintő működéséért, az ünnepélyes és figyel
mes fogadtatásért méltóságos dr. Fischer Ferenc fő
ispán, Tallián Andor alispán, dr. Vétek György ka
posvári polgármester, nagyságos dr. Vitéz Kovács 
Dénes nagyatádi, dr. Perczel Győző szigetvári, Ste- 
phaics Pál kaposvári és dr. Szandház Ferenc barcsi 
főszolgabíró, továbbá dr. Sárközy Béla és dr. Vermes 
Dezső szolgabiró uraknak jegyzőkönyvi határozattal 
hálás köszönetét és elismerését nyilvánítja. Ezzel
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kapcsolatban ugyancsak hálás köszönetét mond köz
gyűlésünk előzékenységükért mindazoknak a fogat- 
tulajdonosoknak, akik fogataikat a püspöki látogatás 
céljaira felajánlani szívesek voltak s felkéri a köz
gyűlés az elnökséget, hogy a fogattulajdonosoknak 
ezért a szives közreműködésért külön levélben is 
fejezze ki az egyházmegye köszönetét.«

A püspöki látogatás alkalmával fogataikat felajánlották s 
rendelkezésre bocsátották, a lelkészeknek az esperesi hivatalhoz 
küldött jelentése szerint:

1. Nagykanizsa: Jelentés nem érkezett.
2. Csurgó, Alsók: Herceg Festetich Tasziló, dr. Hoch- 

reiter Kornél kormányfőtanácsos, Meller Henrik és dr. Maver- 
hoffer Ödön nagybérlők.

3. Inkc: Gróf Bethlen István miniszterelnök, báró Ro- 
honczy Imre, Inke, Halmos Imre földbirtokos (négyes fogat) 
Marton-puszta.

4. Bö/iönye: Sárközy Imre földbirtokos, Nagybajom. Töb
biről jelentés nincs.

5. Nagybajom: Sárközy Imre, Sárközy Jenő földbirtokosok 
Nagybajom. Többiről jelentés nincs.

6. Kutas-Nagykorpád: Vizeki Tallián Gvula nv. főispán, 
földbirtokos, özv. báró Tallián Dénesné, Szabás (négyes fogat), 
br. Fekete Aladár földbirtokos, Szabás és a simongáti béruradalom.

7. Nagyaiád-Erdöcsokonya: Lelbach Keresztéi}' földbirtokos, 
Nagyatád, gróf Széchenyi Aladár v. b. t. t., Rinvatamási-puszta, 
Politzer Géza nagybérlő, Felsőgvörgyös, gróf Széchenyi Géza 
Erdőcsokonya, gróf Széchenyi Lajos, Somogyvisonta.

8. Erdöcsokonya-Kálmáncsa: Gróf Széchenyi Géza, Erdő
csokonya, gróf Széchenyi Lajos, Somogyvisonta, Politzer Géza, 
Felsőgyörgyös.

9. Kálmáincsa-1 stvándi: gróf Széchenyi István uradalma,

i

Kálmáncsa.
10. Darány-Kastélyosdombó-Nagydobsza: gróf Erdödy Ru

dolf, Kastélyosdombó, özv. Tassy Elemérné földbirtokos, Dráva- 
tamási.

11. Nagydobsza-Biiriis: dr. Rusa Ernő kormányfőtanácsos, 
Szigetvár, Hayden József kasznár, Nagydobsza, Túri János nagy
bérlő, Cegléd-puszta.

I
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12. Büriis-Hobol: Gróf Andrássy Sándor v. b. t. t., nagy- 
birtokos, Szcntmihályfa-pusztai uradalom.

13. Hobol-Szigetvár: Báró Biedermann Rezső földbirtokos, 
Szentegát, gróf Andrássy Mihály földbirtokos, Szigetvár.

14. Pata: Hovány Aladár földbirtokos, Adorján-puszta.
15. Somogy hatvan: Hovány Aladár, Steinitz Imre földbir

tokos, Somogyhatvan.
16. Kadarkút: Fodor Jenő somogyszentimrei földmives- 

iskolai igazgató, Márffy Elemér (négyes fogat) földbirtokos, 
Hencse, Vasdényei Imre földbirtokos, Kadarkút, Birck Gyula 
földbirtokos, Kerék-puszta.

17. Csököly: Fodor Jenő (négyes fogat), özv. Biró Sán- 
dorné földbirtokos, Jákó, Kacskovics Margit földbirtokos, Jákó, 
dr. Szabó Sándor plébános, Csököly, özv. Varga Istvánné föld- 
birtokos, Csököly.

IS. Kisasszond: Sárközy György ny. főispán, Sárközy Zol
tán, özv. Sárközy Vincéné földbirtokosok, Kisasszond.

19. Kaposmérö: Kovács-Sebestyén Tibor földbirtokos Ka-
posmérő.

20. Hetes: Vitéz Hegyessy Igmándy Aladár földbirtokos 
(négyes fogat), Bodrogi gróf Somssich László szarkavári és 
hetesi nagybirtokos, O. M. G. E. elnök, Treer Gyula tiszttartó, 
Hetes, Márkly Béla nagybérlő, Juta.

21. Magyaregres: Mezőgazdasági iparrészvénytársaság bér
uradalma, Kaposvár.

22. Somogyaszaló: Bánó István nagybirtokos, Mocsolád, 
Huszár Aladár egyházmegyei gondnok, földbirtokos, Rácőrs.

23. Somogyjád: Tallián Andor kormányfőtanácsos, nagy-
birtokos, Osztopán.

24. Kaposvár: Kacskovics Lajos ny. alispán, felsőházi tag, 
Kaposvár, dr. Szigethy-Gyula Sándor egészségügyi főtanácsos, 
Kaposvár és Kaposvár r. t. város, illetve dr. Vétek György pol
gármester.
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Főtiszteletü és méltóságos dr. Antal Géza püspök 
úrnak jelentése a belsősomogyi egyházmegye 
meglátogatásáról az 1927. évi szeptember hó 
25-én Székesfehérváron tartott egyházkerületi 

közgyűlésre.

»... Múlt évben megkezdett egyházlátogatási körutamat 
a belsősomogyi egyházmegyében ez évben folytattam s május 
15—31. napjain meglátogattam a megállapított programm sze
rint mindazokat az egyházközségeket, amelyek központi helyül 
voltak kijelölve. E helyeken mindenütt istentiszteleteket tartot
tam s az istentisztelet végeztével a helyi, valamint a berendelt 
gyülekezetek presbitériumaival megbeszéltem az egyes egyházak 
helyzetét a beküldött egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján. 
Útközben is, ahol csak tehettem, átvonulásaim alkalmából a hívek 
seregétől kisérve mentem a templomba s ott legalább is rövid 
könyörgést tartottam.

Utam külsőségeit tekintve teljesen sikerültnek mondható. 
Az arcokról lerítt az öröm, melyet híveink éreztek, hogy 28 év 
múltával az egyházkerület püspöke újra felkereste őket. A sze
retetnek külső megnyilvánulásairól, általában a fogadtatás külső- 

-ségeiről részletesen beszámoltak egyházkerületünk hivatalos lap
jában Pongrácz József és Győry Elemér theol. tanárok, kik 
felváltva kisértek utamon s jegyezték beszédeimet. Az egyház
megye vezetősége épen úgy, mint a hatóságok fejei mindent 
megtettek, hogy körutam minél impozánsabb s emléke minél 
maradandóbb legyen. Mindezek egyesült fáradozása eredmé
nyezte azt, hogy mint jelezni bátor voltam, utam külsőségeit 
tekintve, teljesen kielégítő volt, s kedves kötelességet teljesítek, 
amidőn az utamon tapasztalt előzékenységért úgy kísérőimnek, 
Halka Sándor esperesnek és Huszár Aladár gondnoknak s az 
őt helyettesítő Batta Béla tanácsbirónak, Szabó Bálint és Németh 
Károly egyházmegyei főjegyző, illetve jegyző uraknak, mint 
Somogyvármcgye alispánjának s az utamon kíséretemben volt 
járási főbiráknak s általában mindazoknak, kik fogataik átengedé
sével, vagy egyéb módon utamat külső megjelenésében oly 
széppé s rám nézve felejthetetlenné tették, hálás köszönetemet 
nyilvánítom. Kérem a főtiszteletü cgvházkerületi közgyűlést, hogy 
maga részéről is fejezze ki a körutam alkalmával tanúsított elő
zékenységért köszönetét.

?

r
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Más kérdés az, hogy ez az út a lelkiekben is oly ered
ményes volt-e, mint amilyennek külsőségeiben mutatkozott. A 
belsősomogyi egyházmegye kebeléből hozzám érkezett jelenté
sek indítottak épen arra, hogy más egyházmegyéket, hol ember
emlékezet óta püspöklátogatás nem történt, megelőzzek, legelő
ször épen ennek az egyházmegyének egyházait keressem fel. A 
presbitériumokkal folytatott megbeszélések megnyugtattak a te
kintetben, hogy azok a viszályok, melyek az egyházmegye kebe
lében, fökép a lelkészi és'tanítói díjlevelek körül felmerültek s a 
gyülekezetek békéjét megzavarták, immár elsimultak. Fájdalom, 
nem nyugtattak meg a tekintetben, hogy a hitélet megfelelő 
módon erősödött volna s különösen szomorú benyomást hagytak 
lelkemben a pusztító somogyi betegség, az »egyke« miatt.

Most is magam előtt látom a gyermektelen utcákat, a nép- 
telen iskolákat, s szomorúan gondolok arra, hogy e színtiszta 
magyar faj önmagát Ítélte pusztulásra. Igyekeztem minden ren
delkezésemre álló eszközzel a presbitériumok útján oda hatni 
a gyülekezetekre, hogy a vallás és erkölcs fegyvereivel szánjanak 
szembe ezzel a ragállyal s ,ne engedjék azt tovább pusztítani 
népünk soraiban. Fájdalom, alig remélhetem, hogy ezzel sikerült 
volna gátat vetnem az »egyke« pusztításának, mely főképp köz- 
gazdasági okokból keletkezve, csak megfelelő törvényhozási in-, 
tézkedésekkel látszik visszaszoríthatónak. Bármily csüggesztőnek 
mutatkozzék is azonban a helyzet, nem szabad elcsüggedni s 
nem szabad lemondani arról, hogy az egyházunk rendelkezésére 
álló valláserkölcsi fegyvereket is harcba vigyük e neinzetpusz- 
tító betegség ellen.

Nagy feladat vár itt lelkészeinkre. A prédikáláson kívül 
igyekezniük kell a néppel egyéb módon is megismertetni és el
fogadtatni és életükbe átültetni egyházunk tanításait. A néppel 
való közvetlen foglalkozás, az igazi lelkipásztorkodás mutat
kozik itt egyedül célravezetőnek, mert enélkül, ha lelkész és gyü
lekezet között személyes kapcsolat nem tud létrejönni, elhide- 
gülnek a hívek, üresekké lesznek a templomok s az igehirdető 
élete csalódásokban gazdag, szánalmas vergődéssé válik. Vajha 
a püspöki látogatás e tekintetben ne maradt volna hatás nélkül, 
vajha eredménye a gyülekezet és lelkésze közötti szeretetteljes 
viszony helyreállításában s ezzel kapcsolatban a templom láto
gatottságában s a hitélet erősödésében nyilvánulna meg!«



441

Az egyházkerület határozata c jelentésre:

45. Jelenti Püspök úr, hogy folyó évi május 15-től 31-ig-a 
belsősomogyi egyházmegyében folytatólagosan teljesítette az 
egyházlátogatást, mely, a külsőségeket tekintve, teljesen sike
rültnek mondható, mert úgy az egyházmegye vezetősége, vala
mint a hatóságok fejei is mindent megtettek, hogy a fogadtatás 
minél impozánsabb s annak emléke minél maradandóbb legyen.

A kerületi közgyűlés ez alkalomból elismerését 
és köszönetét fejezi ki Halka Sándor esperesnek, 
Huszár Aladár egyházmegyei gondnok, az öt helyet
tesítő Batta Béla tanácsbirónak, Szabó Bálint és 
Németh Károly egyházmegyei főjegyző és jegyző 
luraknak, úgy Somogy vármegye alispánjának és a 
püspök kíséretében résztvevő járási főszolgabíró urak
nak és mindazoknak, akik részint fogataik átengedé
sével, részint egyéb módon a fogadtatást széppé és 
kellemessé tenni igyekeztek.

46. Jelenti Püspök úr, hogy a belsősomogyi egyhátmegyé- 
ben megnyugvással észlelte, hogy az elmúlt évek folyamán sok 
vitára okot adó díjlevél-kérdés az egyházmegye kebelében nyug
vópontra jutott, másrészről azonban elszomorodva észlelte a 
közismert belsősomogyi bajnak, az »egyke« pusztításának ered
ményét.

Mivel a kerületi közgyűlés megállapítása sze
rint is az »egyke« pusztításainak alapját az erkölcsi 
bajokon túl, egyszersmind gazdasági okok cs téves 
nézetek is idézik elő, ugyanazért kerületi közgyűlé
sünk ismételve felír az egyetemes kouventre, hogy' 
az államkormány figyelmét alkalmas módon irányítsa 
oda, hogy e nemzetpusztító bűn megtorlása és a le
hetőség szerinti kiküszöbölése iránt lehetőleg tör
vényhozási utón tétessék intézkedés.

A valláserkölcsi élet fejlesztése és fokozása 
volna a másik hathatós eszköz ezen erkölcsi hiba ki
küszöbölése céljából és így felhívja egyházkerület a 
lclkészi és tanítói kar figyelmét arra, hogy keressék 
a hívekkel való közvetlen érintkezés és foglalkozás 
alkalmait, hogy a lelkész és tanító és a gyülekezet 
tagjai között legyen közvetlen személyes kapcsolat
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és bizalmas érintkezés, mert csak akkor nyílik mód 
és alkalom arra, hogy bizalommal és szeretettel 
ugyan, de teljes komolysággal és határozottsággal 
figyelmeztethetik híveiket arra, hogy úgy az egyház, 
mint a haza ellen milyen súlyos bűn az, mikor egyes 
családok önmagukat Ítélik kipusztulásra s e módon 
fajukat és nemzetüket is a pusztulás veszélyének te
szik ki.



FÜGGELÉK.

1. Az egyházmegye története.

Ha a somogyi reformáció kezdetéről futólagos áttekintést 
akarunk szerezni, mindenekelőtt meg keli említenünk, hogy több 
helyen (Dobsza, Zádor, Kálmáncsa stb.) jóval a nagy reformáció 
előtt, már a XV. században voltak az ide települt csehek között 
husszita gyülekezetek, melyek a talajt előkészítették a későbbi 
nagy szellemi mozgalom részére, mely itt-ott előforduló adatból 
következtetve, már a mohácsi vész idején kezdett hódítani, fő
ként Enyingi Török Bálint nagykiterjedésü, a vármegye minden 
részében található birtokain.

Határozottabb s konkrét adataink a reformáció térfoglalá
sáról, a XVI. század közepe tájáról maradtak, amikor Sztárai 
Mihály reformátor 1544-től a Dráva mentén diadalmasan hódító 
munkálkodásával 120 gyülekezetét alapított s működését Somogy 
déli vidékére is kiterjesztette. Ugyanitt találkozunk 1545-ben 
Kálmáncsán Eszéki Imrével, kivel együtt úgylátszik mások is 
kiváló sikerrel buzgólkodtak az evangélium terjesztésén, mert 
saját szavai szerint: »Nagy tömeg nép megtért és az evangélium 
az egész alsó Magyarországon mind a két Mysiáig (a későbbi 
Bulgária és Szerbia) hangzott és elterjedt::. A részleteket és a 
vármegye más vidékein folyó reformálást nem ismerjük, de hogy 
az számos gyülekezetét hivott életre, következtethetjük abból, 
hogy az 1554-ben baranyai püspökké lett Szegedi Kis István re
formátor még laskói lelkészkcdésc idejében Horváth Márk sziget
vári és Pcrneszi Farkasz babócsai várkapitányok pártfogásával 
sok somogyi egyházat meglátogatott s püspöki felügyeletét 155$- 
ban kezdődő káhnáncsai lelkészsége alatt is gyakorolta. Szegedi
nek 1561-ben történt közismert elfogatása s majd fogságából sza
badulása után, 1563-ban Ráczkevébe költözésével újra jó ideig 
homályba vész egyházmegyénk története. Mindössze annyit tu-



444

dunk, hogy a megyeszerte pusztító török hordák sok községet 
lángba-vérbe borítottak, a templomokat felégették, vagy várfalaik 
kijavítására elhordatták, a lakosokat végigsarcolták, gyakran hadi
zsákmányként magukkal hurcolták.

Hogy az időben mekkorák voltak a községek, a török adó- 
lajstromok nyomán összeállítható következő kimutatásból lát
ható (Nagy Lajos-féle emlékkönyvből átvéve) :* %

Házak (háztartások) száma

Község neve J
<■0
vO

1
é

B
-C3
N £ í=cn 2 2s 2

6Aszaló (Somogyaszaló)
Alsók...............................
Apáti (Somogyapáti) . 
Behene (Böhönye).
Bolhás (Bolhás) .
Csokol (Csököly) .
Csurgó ...............................
Csokona (Mezőcsokonya ?) 
Erdő Csokona .... 
Dombó (Kastélyosdombó)
Darány...............................
Dobsza (Nagy)
Dobsza (Kis) .... 
Egrös (Magyaragres) .
Erdő Korpád (Kiskorpád ?)
Gige...............................
Gyöngyösmellék .
Gárdon (Drávagárdony) .
Görgeteg.........................
Hetes...............................
Hederhely ......
Hatvan...............................
Hosszufalu . . . . .
Hencse ............................
Istvándi............................
Inke. ......
Jákó..................................

51.
82. 1

3. 7
20 224.

20 55. 12
6. 45
7. 4

68.
839.

410. 15
563011.

3812. 20
13. 22 41

1814. 12
4215. 31

3016. 21
917.

3618. 17
19. 16

7320. 40
21. 14
22. 6
23. 6
24. 5

2625.
81026.

35 4527.

* A hiányzó adatoknál valószínű, hogy a község valamelyik érdemesebb 
török vezérnek hűbérid adatott s így az összeírásnál figyelembe nem vétetett.



445

Házak (háztartások) száma
Község neve Ii 1
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8Kónyi............................................
Kis-Szabás .....................................
Korpád ...........................................
Kovácsi...........................................
Kisasszony falva (Kisasszond) .
Kis Szentgyörgy.........................
Kis Tamási...............................
Kadarkút .....................................
Kálmáncsa.....................................
Kutos (Kutas)...............................
Komlós (Komlósd) ....
Kis-Kcrpád.....................................
Lád (Lad) .....................................
Lábod város ...............................
Mére (Kaposmérő) ....
Merene (Merenye).........................
Nemesdéd.....................................
Nagymarton...............................
Ötvös...........................................
Pettend...........................................
Polcza (Patca)...............................
Rinya-Szentkirály.........................
Somogy-Viszló...............................
Sarkad (Csurgósarkad) . .
Szabás ...........................................
Szenta...........................................
Szenna ...........................................
Szentbenedek(Kapos.-sz.-benedek)
Szomajom.....................................
Szilvásszentmárton . . . .
Szörény (Szörény) .........................
Szentgyörgy?...............................
Újfalu ?...........................................
Újlak?...........................................
Udvarhely (Somogyudvarhely)
Várad'......................  . . .
Viszló.......................................
Visnye.......................................
Zádor .......................................

28.
2229.

830.
8 531.

14 2032.
1033.
1134.
22335.

160 : 22036.
12 |637.
20 i38.

1939.
8 1740.

60 9641.
221542
10643.

18 1644.
3 1045.

1846.
947.

48. 12
49. 8 13
50. 13
51. 1

i 752. 5 24I 53. 7
54. 13
55. 15 20
56. 15 24

657. 6
58. 21 14

359.i
60. 2 4
61. 11 13
62. 4
63.i 2
64. 6
65. 10 11
66. 16
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Bár az egyházaknak egyházmegyékbe alakulását már az 
1612-iki köveskuti zsinat elrendelte, a rendszeres beosztás az 
1618-iki szentlőrinci zsinaton történhetett meg, midőn egyházaink 
közül a kiskoniáromi egyházmegyébe a következőket sorozták: 
Aszaló, Csokonya, Csököly, Csurgó, Gadács, Galambok, Gigc, 
Gölle, Győrök, Hetes, Juta (Jut?), Kisgörbö, Kiskornál-, Lápafő, 
Látrány, Mérő, Mocsolád, Nagybajom, Sámsond, Segesd. Somo
dor, Szentmárton, Tab, Tapson}', Újlak. A vármegye déli részén 
fekvő (körülbelül a Daránytól Vásárosbécig húzható egyenes 
vonal alá eső) gyülekezetek pedig a baranyai püspökség kötclé- 

' kében maradtak, minthogy különben jó nagy részük az időben 
vármegyeikig is oda tartozott. A zsinati határozat ellenére is, 
úgylátszik, a határ az egyházmegyék, illetve kerületek között nem 
volt egész szorosan megállapítva. A balatonvidéki egyházak, 
melyek a gyűléseken azelőtt sem igen jelentek meg, 1629-ben a 
dunamelléki kerülethez csatlakoztak. Baj volt a délibb részeken 
levő gyülekezetekkel, illetve lelkészekkel is. Zavar, fegyelmet- 
lcnség ütötte fel fejét, mit Kanizsai Pálfi János püspöknek Petri 
Sziics György alsóbaranyai püspökhöz irt, ez időből való levelé
ből láthatunk (1. Thury i. m. 2SS. 1.). Kanizsai a további kel
lemetlenségek megakadályozására 1634-ben Komáromba zsina
tot hivott össze, melynek jegyzőkönyve nemcsak az egyes egyhá
zakra és lelkészekre vet érdekes világosságot, de a gyülekezetek 
pontosabb beosztására vonatkozólag is a következő kimutatást 
tartalmazza:

Kiskoniáromi esperesség:
Szentkirály, Görgeteg.
Csokona, Györgyeös.
Csurgó, Nagymarton, Alsók. 
Sarkad, Czenle.
Szenta, Bolhás.
Segesd, Kis-Marton.
Csököl, Jákó.
Gige, Ó-Telek.
Hedrehel, Hencse, Visnyc és Ka

darkút.
Szcnlbenedek, Pacza, Szelna. 
Szomajom, Kisasszond.
Mérő, Újlak, Kcczel.
Hetes.
Csoknya.

Kiskomárom várában levő egyház. 
Magyarád.
Karos.
Galambok, Récse, Pósfölde. 
Kiskomárom városi ekklézsia.
Vid.
Tapsony, Szakácsi, Merke.
Inke, Déd, Vése.
Böhönye, Dávod, Kisfalud. 
Nagybajom.
Kisbajom, Kutas.
Eötvös, Kóny, Belök, Szob. 
Korpád, Szabás.
Lábod, Hosszú falu.
Újlak, Ujnép, Visonta, Arács.
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Jád.
Egres, Várda.
Aszaló.
Somodor, Átad.
Szentiniklós, Mernye, Eczön.

(Thury a kimutatáslioz megjegyzi, hogy >;az egy sorban 
levő egyházak egy lelkészi állomást képeztek, de nem feltét
lenül az első helyen jelzett egyház volt a székhely.«) Hogy a 
beosztás még ezek után is mennyire nem tisztázódott, mutatja 
a felsőbaranyai esperességnek 1626—1686-beli névjegyzéke, mely 
szerint ide tartoznak: Korpád, Kadarkút, Lábod, Szentkirály, 
Görgeteg, Diós, Visonta, Homokszentgyörgy, Szépiák, Kámánv, 
Viszló, Csertő, Ujnép, Újlak, Csokonya, Kálmáncsa, Apáti, Pok- 
Iosi, Basal, Merenye, Pata, Cegléd, Tótszentgyörgy, Molvánv, 
Nagydobsza, Kisdobsza, Istvándi, Hóból, Babócsa, Tarnóca, 
Pettcnd, Gyöngyösmellék, Bürüs, Daránv, Komlósd, Pályi, .Ma- 
gyarujfalu, Zádor, Drávátok, Markóc. — A mostani kialakulás 
•csak az egyházmegyei jegyzőkönyvek nagyon részletes áttanul
mányozásával volna feltüntethető.

A XVII. század első felében végbement szervezkedésre 
nagy szükség volt a bekövetkező súlyos időkre való tekintettel. 
Bár a török iga alatt nagyon sokat szenvedtek a hívek, de maga 
az egyház mint ilyen aránylag nem igen üldöztetert. A török 
kiverése után azonban a század végén és a következő század 
elején az addig egészen protestánsnak mondható vármegyében, 
melyről a r. kath. rendek az 16Sl-iki soproni országgyűlésen azt 
panaszolják, hogy »Somogy vármegyében 100 prédikátor szolgál 
és egyetlen plébános sincsen«, megkezdődik az üldözés s váloga- 
tatlan eszközökkel folyik megyeszerte. Aránylag kevés az a 
gyülekezet, mely ezeket a szomorú időket nemeslelkü s türelme
sebben gondolkozó földesurainak pártfogása mellett kikerülhette. 
A templomok elfoglalása, lerontása, lelkészek és tanítók elűzése 
s maguknak a híveknek is számtalan módon zaklatása, áttérésre 
szorítása napirenden van, miként az egyes egyházak történetéből 
láthatjuk. A török hódoltság idején megkímélt s kiváltságokat 
élvező végvárak egyházaira nincsenek többé figyelemmel. A 
hosszas ideig püspöki székhelyül szolgáló Kiskomárom két vi
rágzó egyházával megszűnik. Hasonló sorsra jut a környéken 
levő sok református egyház, az egyetlen Galambokot kivéve, 
mely csodálatos kitartással állta s túlélte a roppant megpróbál-

Kethel, Must, Sári, Magyaré. 
Keresztur, Berény, Szentgyörgy. 
Sámsond.
Marcali, Gomba.
Sávoly, Marót.

(
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tatásokat. Az ellenreformációnak lettek áldozataivá a marcali 
járás közép és északi részén volt gyülekezetek is, honnét épiigy, 
mint Kiskomárom vidékéről a reformátusság úgyszólván kiirta
tott. Hogy az ellenreformáció egyik használatos eszközét, az 
áttérni nem akaró jobbágyság elbocsátását s helyébe idegen 
nemzetiségű, de r. kath. lakosság betelepítését mily mértékben 
vették e tájon igénybe, adatok híján nehéz bizonyítani, legfel
jebb gyanítani lehet a sok idegen, szlávos hangzású névből. A 
vármegye börtöneit többször megtöltik a hitükért szenvedők 
nehéz sóhajai. Többször vizsgálatok tartatnak — főként 1720 
táján az u. n. pesti commissio —, melyek nem egy esetben to
vábbi zaklatásokat vonnak maguk után.

Mária Terézia alatt az üldöztetés talán kevésbbé durva 
eszközöket használ, de nagyságában s általánosságában fokozó
dik. A templomfoglalások s vallásszabadság betiltások gyako
riak. Az egyházi épületek emelése s javítása hatósági engedélytől 
függvén vagy egyáltalában nem, vagy csak hosszú ideig tartó 
akadékoskodás után vihető keresztül. A hívek nagyon sok helyen 
a plébános felügyelete alá rendeltetnek, neki tartoznak fizetni, 
közmunkát teljesíteni. A vármegye hatóságai általában elfogult
sággal és nyilvánvalóan erős katholizáló szándékkal kezelik egy
házainkat gyakran büntetlenül, túltéve magukat még a helytartó 
tanács elfogult rendelkezésein is. Meglehetősen kevés azoknak 
a gyülekezeteknek a száma, melyek a megpróbáltatások e sötét 
évtizedeiben — jobbára emelkedettebb gondolkodású földesuraik 
védelme alatt
időből fennmaradt számos okmány megindító képét adja gyüle
kezeteink elnyomatásának, de egyúttal felemelő s megragadó 
hatással festi csodás kitartását, buzgóságát és hithűségét hi- 
veinknek, kik gyakran templomaiktól s vallásszabadságuktól 
megfosztva istállókban, pajtákban jöttek össze imádkozni s több 
órai járásra eső nyilvános vallásgyakorlattal biró egyházakba 
száz és ezerszám fáradtak el, hogy ott együttesen mutassák be 

* lelki, többször anyagi áldozataikat is az Örökkévalónak s épülje
nek az ige által.

Az egyházmegye akkori -állapotára jellemző Bódis István 
volt hetesi lelkész, esperesnek egykorú kimutatása, melyet Csire 
István közlése nyomán a Nagy Lajos-féle emlékkönyvben is 
olvashatunk a következőkben:

háborítatlanul élhettek hivatásuknak. Az ez
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SERIES,
ECCLESIARUM HELVETICAE CONFESSIONI ADDICTARUM IN TRACTU 

INTERIORU SIMIGIENSI EXISTENTIUM HOC MODO SE HABÉT. 
ANNO 1750.

SENIORE ADMOD-RVDO DNO STEPHANO BÓDIS.

1: Atcid. Hic Rs. D. Stcpli. Vasas. Verbi divini Magister.
2. Orczi. Hic Levifa Gregorius Kajtor, eorundem Oratórium Anno

1751, per Comitatum desolatum, per sequent. etiam exercitium 
penitus sublatum.

3. Aszaló. Hic V. D. Minister Stephanus Pápai.
4. M.-Egres. Hic V. D. Minister Dávid Grétzi.
5. Jód. Hic predicans Evangelii Gregorius Látrányi V. T. Nótárius.
6. Csoknya. Hic Sámuel Marossi V. D. Minister. Hic oratórium de

novo exstructum Anno 1768 desolatum exercitium etiam sublatum.
7. Hetes. Hic Rs. D. Slepli. Budis V. T. Senior.
8. Szomajom. Hic Joliannes Sontodi V. D. M. eí V. T. Assessor.
9. P.-Korpád. Hic Joliannes Takácsi Levita.

10. Kis-Bajom. Hic Andreas K. Szentesi V. D. Minister.
11. Kutas. Hic Micliae! Tasnádi Pred. Evangelii.
12. Böhönye. Hic Dániel Komáromi Levita. Oratórium destructum.
13. Kisfalud. Hic Gregorius Vida V. D. Minister.
14. N.-Déd. Hic Sámuel Sebesi. Dispensator eloquiorum Div.
15. luké. Hic Levita Steph. Laki, turbatus Anno 1747.
16. Szob. Hinc Dániel Győri per terrestrem turbatus Anno 1747.
17. Alsók. Hic Levita Joliannes Beregszászi apostasiam commisit.
18. Udvarhely. Hinc expulsus Levita Johannes Erdélyi, 1746.
19. Balhás. Hic Johannes Laki Levita.
20. Ötvös-Kónyi. Hic Johannes Dávidházi V. D. Minister.
21. N.-Korpád. Hic Stephanus Debreczeni V. D. Minister.
22. Lobod. Hic Andreas Szőllösi Predicans Evangelii J. Chr.
23. Görgeteg. Hic Dániel Halászi V. Dili. Minister. Cessavit exercitium

ab Anno 1757, iterum inceptum est Anno 1783.
24. Visonta. Hic Michael Kádas V. D. Minister.
25. Csokonya. Hic Stephanus Komáromi V. D. Minister. Vacat ab

Anno 1759. restituta est libertás 1783.
26. Ujjnép. Hic Dániel Győri Levita.
27. Istvándi. Hic Stephanus Ónodi V. D. Minister.
28. Darány. Hic Stephanus Sóvári V. D. Minister.
29. Dombó cum Bogát. Hic Stephanus Nánási Levita.
30. Zádor et Szörény. Hic Stephanus Igritzi V. D. Minister.
31. Ujjfalu. Hic Johannes Pápai predicans Evang. J. Christi.

1
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32. Bürüs et Várad. Hic Franciscus Tóth Levita.
33. Gyöngyösmellék. Hic Dániel Vásárhelyi V. D. Minister.
34. Hoboly. Hic Johannes Hollósi V. D. Minister.
35. Pata, Poklosi, Csertő, Apáti. Hic Gregorius Csuzi V. D. Minister.
36. Molvámy. Hic Sámuel Katona Levita.
37. Pettend. Hic Gregorius Nagy Levita.
38. Nemeske. Hic Johannes Salánki V. D. Minister.
39. Nagy-Dobsza, Kis-Dobsza. Hic Johannes Ziger V. D. Minister.
40. Kálmántse. Hic Levita Johannes Foglyos.
41. Homokszentgyörgy. Hic Levita Johannes Hollósi.
42. Merenye. Hic Franciscus Sólyom V. D. Minister.
43. Hatvan vagy Kálmán. Hic Petrus Császári V. D. Minister.
44. Viszló. Hic Gregorius Nagy Levita.
45. Bccz enni Lukafa. Hic Sámuel Csoknyai V. D. Minister.
46. Lad. Hinc turbatus Ladislaus Unvomi pei Comitatum eiectus est 1751.
47. Hedrahely cum Hencse. Hic Stephanus Nemesnépi V. D. Minister.
48. Kadarkút. Hic Johannes Huszár V. D. M.
49. Gege cum Kovácsi. Hic Stephanus Szenlgyörgyi V. D. M. et V. T.
50. Kisasszond. Hic Gregorius Aratsi Levita.
51. Kisfalud, Sz.-Szentmárton et Patca. Hic Stephanus Tihanyi V. D. M.
52. Szenna. Hic Sámuel Újlaki V. D. Minister.
53. Szent-Benedek cum Mere. Hic Sámuel Komáromi V. D. M.
54. Tótszentgyörgy. Hinc turbatus Levita johannes Csicskár per Domi-

num terrestrem Anno 1743.
55. Szabás. Hic Levita Johannes Berkes.
56. Beleg. Hic Prcdicans Franciscus Biki.

A szenvedések zord éjszakája után a feltámadás boldog
ígéretével hatott egyházmegyénkre az 1781-iki türelmi rendelet. 
Az elnyomott, vallásszabadságuktól megfosztott gyülekezetek 
egymás után támadnak fel. Elűzött papok, tanítók visszatérnek 
s tovább munkálkodhatnak az Úr örökében. Templomok, egyházi 
épületek emelkednek s elnyomott derék apáinknak a felvilágoso
dott s r.emesszivü uralkodó iránt érzett mélységes háláját mi sem 
mutatja jobban, minthogy az egyidejűleg épült tornyok legna
gyobb részére felteszik a kétfejű sast. Templomaink többsége a 
türelmi rendelet utáni időszakban készült, miként ezt építésmo- 
doiuk is igazolja. Némelyik egyház talpraállását nagybefolyásu 
egyének elfogultságukban iparkodtak ugyan megakadályozni, de 
az új idők szabadabb szellemének, melyet az 1791/92-iki XXVI. 
t.-c. intézményesen is biztosított, hosszabb ideig nem állhatták 
útjába.

A XIX. század a további építkezések és az egyházi élet
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megszilárdulása jegyében indul a legtöbb gyülekezetre nézve. 
A 30-as és 50-es években az úrbéri törvény végrehajtása során 
a lelkészek és tanítók majdnem mindenütt hozzájutnak a fizetésük 
jelentékeny részét képező földbirtokhoz, mi a gyülekezeti élet 
állandósulására jótékony hatással volt. Az 184S-iki szabadság- 
harc és utána következő Bach-korszak slúyosabb megrázkódtatá
sokat nem hozott egyházainkra, habár több derék lelkészünk és 
tanítónk sokszor kellemetlen helyzetbe jutott is.

Az alkotmány helyreállítása utáni időkből kiemelendőbb 
munkája egyházmegyénknek a missziói egyházak szervezése. A 
falvakból sokan költöztek be a városokba és meglehetős szám
mal telepedtek le Horvát-Szlavon-országok egyes vidékein, hol 
olcsó áron földhöz jutottak. Hogy a magyarság s egyházunk szá
mára el ne vesszenek e híveink, lelki gondozásuk céljából szük
ségesnek bizonyult az egyházzá szervezés, mely időrendben a 
következőleg folyt le: 1863-ban szervezietett Brekinjska, 13S3- 
ban Nagypisanica, a következő évben Daruvár, 1886-ban Fiume, 
1893-ban Uljanik, 1904-ben Terezovac-Suhopolje s utána Zágráb. 
Mindegyik egyház egy-egy hatalmas vidék, szórványterület köz
pontja, mely úgy az egyház, mint a magyarság szempontjából 
kiválóan fontos missziót töltött be. Ugyanez időtájban alakultak 
városi gyülekezeteink is, mint Kaposvár ISSI-ben, szintén sok 
szórvánnyal és Nagykanizsa. l$S8-ban Zalumegve legnagyobb 
részére kiterjedő szórványterülettel. Keszthely Nagykanizsa előbbi 
fiók-egyházából 1925-ben lett önálló egyházzá.

1S9S április lS-tól május 15-ig látogatta végig egyházme
gyénket megboldogult nagyérdemű püspökünk, dr. Antal Gábor. 
Látogatása jótékony hatással volt az egész egyházmegyére s hat
hatósan előre segítette azoknak az itt-ott felbukkanó zavaroknak 
lecsendesítését, melyek egy-két gyülekezet belső békességét ideig
lenesen feldúlták s előzetesen néhány kitérésre vezettek. Az egész 
látogatás lefolyásáról, az elmondott püspöki beszédek közlésé
vel s az egyházak történetének gondos és végtelen fáradságos 
összeállításával, — melynél igen nagy hasznát vette a néhai 
Csire István volt nagybajomi lelkész nagyszorgalmu adatgyűjté
seinek — emlékkönyvet adott ki megboldogult Nagy Lajos, az 
egyházmegye akkori főjegyzője, későbbi felejthetetlen érdemű 
esperesünk.

i

A világháború s a nyomán jött forradalmak pusztító hatá
sukat egyházmegyénkben is éreztették úgy külsőleg, mint belsö-

29'
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lég. Az erkölcsök eldurvultak, a hitélet aláhanyatlott, egyenetlen
ségek, civakodások voltak napirenden, melyek főként a lelkészek 
és tanítók díjlevélbeli járandóságai körül jelentkeztek s hihe
tetlen munkát és vesződséget okoztak az egyházmegye vezetőinek. 
Az egyházmegye előbb a gyülekezetekre nézve nagyon méltányos 
rendelkezéssel iparkodott a nagyobb bajokat megelőzni, utóbb 
azonban a törvényes álláspontra helyezkedve s amellett követke
zetesen kitartva a közállapotok konszolidálódásának hatása alatt 
is végül sikerült ez anyagi természetű ügyeket a helyes és nor
mális vágányba terelnie s a békét megteremtenie.

A háború anyagilag is nagy károsodást jelentett gyüle
kezeteinkre nézve. Tökepénzzel rendelkező egyházaink, akár hadi- 
kölcsönbe fektették, akár takarékbetét gyanánt kezelték ez össze
geket, egyformán elvesztették őket. A harangokat, orgonasipo- 
kat jelentéktelen összegekért elrekvirálták, egy-két helyen a vö- 
résréz toronysisakot olcsó bádogtctövel cserélték ki. 1922 tava
szától lelkes áldogatkészséggel indul meg az új harangok pót
lása, legtöbb helyen a fejlettebb igényekhez képest a régieknél 
nagyobb és szebb új harangokkal. Ma már talán egy gyüleke
zetét kivéve, mindenütt pótoltattak a hiányok.

A háború végétől 1921 őszéig az -egyházmegye déli része 
szerb megszállás alá került. Ügyeiket mint espereshelyettes Varga 
Dezső darányi lelkész intézte nagy körültekintéssel. Az ideiglenes 
megszállásnál sokkal kellemetlenebb helyzetbe jutottak azok az 
egyházaink, melyek mint missziói egyházak a régi Horvát-Szla- 
von-országok területén a trianoni békediktátum következtében, 
végleg leszakadtak az egyházmegye s ezzel együtt az ország 
testéről is. Ezek: Brekinjska, Daruvár, Fiume, Nagypisanica, 
Terezovác-Suhopolje, Uljanik és Zágráb. További sorsukról 
mindössze annyit tudunk, hogy a brekinjskai, daruvári, fiumei, 
nagypisanicai és zágrábi lelkészek elmenekültek s a fiumei 
egyház örökébe az olasz .valdens egyház lépett.

Az egyházmegye történetével kapcsolatban, ha futólag is, 
meg kell emlékeznünk a tulajdonát képező csurgói reálgimná
ziumról. Az intézetet 1792-ben Festetich György gróf a nemcs- 
emlékü magyar Maecenas alapította. Főgimnáziummá 1882-ben 
fcjlesztetett. Sok kiváló tanára s a falai között nemes tradí
ciókon nevelődött ifjúság révén kiválóan fontos kulturmissziót 
teljesítő intézet.

A püspöklátogatás évében egy másik nagyra hivatott intéz-
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meny birtokába jutott egyházmegyénk, Özv. Czira Józsefné, 
Kring Terézia Vilma ág. h. ev. hittestvérünk áldozatkészségéből, 
ki nagyobbméretü kaposvári házát bizonyos évjáradék kikötése 
mellett az egyházmegyének átadta nőnevelő-intézet céljára. Az 
épületből »Gróf Bethlen Margit nőnevelő intézete címen közép
iskolai leányinternátus létesül s 1928 szeptemberben nyílik meg.

Nem zárhatjuk le az egyházmegye történetét anélkül, hogy 
végül ki ne térjünk a legégetőbb problémára, az >egyké<-re. 
Már az 1898-iki püspöklátogatáskor végig vonul ez a sötét árny
oldal egyházmegyénkén, azóta pedig a helyzet sokkal rosszabbra 
fordult. Beszéljenek a számok! Az egyházmegye akkori lélck- 
száma 44.320, most 37.723, e szerint a népesség 6597 lélekkel, 
tehát 10 középnagyságú gyülekezet népességével, vagyis 15»/&-kal 
fogyott. A születések száma akkor 11S8, vagyis 2.7'o, most 635,- 
tehát csak 1.7»/o. Abban az időben mindennapi tankötelesünk 
4470, tehát 10.1 ■*» volt, most mindössze 2419, vagyis 6.4>vo. 
Akkor egy tanítóra 50, ma pedig átlag csak 27 iskolás gyermek 
jut. Az időben a születések száma bár kevéssel — 62 lélekkel — 
meghaladta a halálozások számát, 1927-ben pedig 176 lélekkel, 
egy kis gyülekezet, — fogyott a népesség, dacára annak, hogy 
a születések számában a megelőző évekhez képest némi javulás 
mutatkozik. E szomorú állapot következményei az iskoláknál 
máris aggasztóan jelentkeznek, de maguk a gyülekezetek is érzik 
az állandóan fogyó lélekszátn mellett fenntartási terheik súlyos
bodását. Ha figyelmen kívül hagyjuk is ez aggasztó kérdés 
nagyon sok megszívlelendő egyéb vonatkozását, miként méltó- 
ságos és főtiszteknél püspök úr látogatásai során erre rámutatott, 
egyházaink s egész egyházmegyénk jövője szempontjából meg
felelő állami intézkedések mellett a legodaadóbb munkálkodásra 
van szükség a tekintetben, hogy a falu egész életét irányító köz
vélemény más irányba terelődjék s különösen a lelki építésre, 
a belmisszióra és a hívek egyéni gondozására legjobban hivatott 
cura pastoralisra vár végtelen fontossága nagy feladat, hogy az 
erkölcsi, hit- és közélet megújhodásává^ kapcsolatban s annak 
következménye gyanánt népességben, lelkiekben, testiekben élet
erős gyülekezeteink növekedjenek s a világnézetek nagy harcában 
Isten dicsősége nagy szolgálatának felelősségét eredményesen 
betol thessiik!

i-
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2. A belsősomogyi egyházmegye tisztikara.

Es/>eres: Halka Sándor, Erdőcsokonya.
Gondnok: Dercsikai Huszár Aladár, földbirtokos, felsőházi 

tag, ny. kúriai biró, Kutas.
Főjegyzők. Lelkészi: Szabó Bálint, Hetes, világi: dr. Héjas 

Imre reálgimnáziumi tanár, Csurgó.
Aljegyzők. Lelkészi: Németh Károly, Somogvszob, világi: 

Éesy Ödön István reálgimn. tanár, Csurgó.
Tanácsbirák. Lelkésziek: Bélaváry Ferenc Böhönye, Cser- 

Ián Márton Kaposvár, Izsák Aladár Somogyjád, Mozsonyi Sán
dor Kadarkút, Peti Lőrinc Bürüs, Varga Dezső Darány,világiak: 
Batta Béla Szigetvár, Kesztyűs Lajos Keszthely, dr. Aáatolcsy 
Sándor Kaposvár, Sárközy György Kisasszond, Sárközy Imre 
Nagybajom, dr. Szigethy Gyula Sándor Kaposvár.

Egyházmegyei bíróság időszaki tanácsai: I. tanács. Elnök
ség: Halka Sándor esperes, Huszár Aladár gondnok; rendes 
tagok: Varga Dezső, Izsák Aladár, dr. Matolcsv Sándor; pót
tagok: Csertán Márton, Batta Béla, dr. Szigethy-Gyula Sándor. 
II. tanács. Elnökség: Halka Sándor esperes, Huszár Aladár 
gondnok; rendes tagok: Peti Lőrinc, Sárközy György, Kesztyűs 
Lajos; póttagok: Mozsonyi Sándor, Bélaváry Ferenc, Sárközy 
Imre.

Egyházmegyei ügyész: dr. Boross István ügyvéd, Kaposvár.
Egyházmegyei és re ál gimnáziumi pénztáros és lelhésznyug- 

díjintézeti pénzkezelő: Jamrich Béla reálgimn. tanár, Csurgó.
Ellenőr: dr. Bene Kálmán reálgimn. igazgató, Csurgó.
Levéltárnok: dr. Bene Kálmán.
Egyházkerületi képviselők. Lelkésziek: Izsák Aladár So- 

mogyjád, Szabó Bálint Hetes, Csertán Márton Kaposvár, Györék 
József Alsósegesd; világiak: Batta Béla Szigetvár, Sárközy 
György Kisasszond, Gál István Rinyaszentkirály, Sárközy Imre 
Nagybajom. Pótképviselők. Lelkésziek: Kovács József Kapos- 
szentbenedek, Máté Lajos Somogyvisonta, Németh Károly So- 
mogyszob, Kovács Bertalan Kálmáncsa; világiak: dr. Héjjas 
Imre Csurgó, dr. Boross István Kaposvár, Béky Tamás Keszthely, 
dr. Magav Ferenc Kaposvár.

Egyházmegyei közgyűlés tanügyi képviselői. Tanárképvi
selő: dr. Bene Kálmán Csurgó. Tanítóképviselők: Gál István
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Rinyaszcntkirály, Lőczy Lajos Bürüs, vitéz Szalóky Lajos Csö- 
küly, Váczy Antal. Somogyvisonta.

Számvevők. Lclkészi: Somogyi György Szomajom; világi: 
Kontskó Andor Kaposvár.

Számvevőszéki tagok: Kovács Károly Görgeteg, H. Nagy 
Sándor Kisasszond, Somogyi György Szomajom, Szikszay László 
Beleg, Tóth Sándor Zselickisfakid, Varga Dezső Csurgó — lel
készek. Gál István Rinyaszentkirálv, Kun Ede Szomajom — 
tanítók.

Lelkészéitekezleti elnök: Izsák Aladár Somogvjád; jegyző: 
Györék József Alsósegesd.

Lelkészköri elnökök. Csurgói körben: Györék József Alsó
segesd; kaposvári körben: Kovács József Kaposszentbenedek; 
szigetvári körben: Szabó Béla Somogyhatvan.

Egyházmegyei tanügyi bizottság. Elnök: Szabó Bálint 
Hetes; jegyző: Ulakcsay Antal Alsók. Körlelkészek és körtaní
tók: I. kör: Fekete János Galambok, Ulakcsay Antal Alsók; 
II. kör: Szikszay László Beleg, Kulcsár Gyula Somogyszob; 111. 
kör: B. Major János Őrei, Patuky Géza Magyaratád; IV. kör: 
El. Nagy Sándor Kisasszond, Kun Ede Szomajom; V. kör: Tóth 
Sándor Vásárosbéc, Teremi Gábor Visnve; VI. kör: Papp József 
Lábod, Gál István Rinyaszentkirálv; VII. kör: Fekecs István 
Nagykorpád, vitéz Szalóky Lajos Csököly; Vili. kör: Schmidt 
Béla Istvándi, Bosznay Ferenc Darány; IX. kör: Madarász Endre 
Pata, Tönkő László Tótszentgyörgv.

fíelsösomogyi református egyesület. Lelkészi elnök: Izsák 
Aladár Somogvjád; világi elnök: dr. Szigethy Gyula Sándor 
Kaposvár. Lelkészi alelnök: Kovács József Kaopsszentbenedek; 
világi alelnök: dr. Matolcsy Sándor Kaposvár. Lelkészi titkár: 
Györék József Alsósegesd; világi titkár: dr. Magav Ferenc Ka
posvár. Lelkészi jegyző: B. Major János Őrei; világi jegyző: 
dr. Vecsey Lajos Kaposvár. Pénztáros: El. Nagy Sándor Kis
asszond. Ellenőr: Csicskár József Kaposvár.

Segélyosztö bizottság. Elnök: Somogyi György Szomajom; 
előadó: B. Major János Őrei. Rendes tagok: Keresztes Gyula 

. Kaposmérő, dr. Magav Ferenc Kaposvár. Póttagok: Tóth Sándor 
Zselickisfalud, Gál István Rinyaszentkirálv.

Be/missziói bizottság. Elnök: esperes, egyházmegvei gond
nok; alelnök: Szabó Bálint Hetes. Előadó: Kovács József Ka
posszentbenedek. Tagok: Peti Lőrinc Bürüs, Izsák Aladár So-

á
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mogyjád, Kádár Lajos Nagykanizsa, Németh Károly Somogyszob, 
Csertán Márton Kaposvár, Fckecs István Nagykorpád, M. Nagy 
Sándor Kisasszond, Réthy László Magyaregres, Schmidt Béla 
Istvándi, Bosznay Sándor Csököly, Györék József Alsósegesd, 
lelkészek; Kulcsár Gyula Somogyszob, Kun Ede Szórna jóm, ta
nítók, dr. Aáatolcsy Sándor, Kesztyűs Lajos Keszthely, Kontskó 
Andor Kaposvár.

Lelkésznyugdíjintézeti bizottság. Elnök: esperes. Előadó: 
Jamrich Béla. Tagok: Cserián Márton, Mozsonyi Sándor, Kontskó 
Andor, dr. Szigethy Gyula Sándor.

Köza'api bizottság. Elnök: esperes. Előadó: Jamrich Béla. 
Tagok: Németh Zsigmond, dr. Benc Kálmán.

Egyházmegyei tanítóegyesület. Elnök: Gál István. Al- 
clnök: vitéz Szalóky Lajos. Jegyző: Csire N. István. Aljegyző: 
Horváth József. Pénztáros: Váczi Antal. Választmányi tagok: 
Kulcsár Ferenc, Pethes Ernő, Szigethy Zsigmond, Kun Ede.

3. Egyházmegyei Csokonai Vitéz Mihály 
reálgimnázium Csurgón.

Alapította Festetics György gróf 1792-ben. Főgimnáziummá 
fejlesztetett lS82-ben.

Igazgató-tanács tagjai: Halka Sándor esperes, Huszár Ala
dár egyházmegyei gondnok. Elnök: dr. Matolcsy Sándor vezér- 
igazgató, egyházmegyei tanácsbiró. Társelnök: Varga Dezső egy
házmegyei tanácsbiró, darányi lelkész, Izsák Aladár egyházmegyei 
tanácsbiró, somogyjádi, Szabó Bálint egyházmegyei főjegyző, 
hetesi lelkészek. Batta Béla egyházmegyei vil. tanácsbiró Szi
getvár, dr. Magay Ferenc kir. törvényszéki biró Kaposvár, dr. 
Boross István egyházmegyei ügyész Kaposvár, Somogyi György 
egyházi, Kontskó Andor világi számvevők, Fehér Sándor, Jam
rich Béla tanárok, dr. Bcne Kálmán igazgató, mint jegyző.

Tanári kar. Igazgató-tanár: dr. Bene Kálmán. Rendes ta
nárok: Galgóczy János vallástanár, Angyal Guidó István, Bodó 
Jenő, Écsy Ödön István, Fazekas Sándor, Fehér Sándor, dr, 
Héjjas Imre, Jamrich Béla, Kerekes Sándor, Marsai Lajos, Rak- 
cányi Lajos, Rácz Dezső, Ütő Mihály. Intézeti orvos: dr. Kajtán Pál.

Hitoktatók: Balogh István ág. h. ev., Niemetz Sándor r. 
kath., Fried Sámuel izr. Tanulók száma 380.
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4. Lelkészek és tanítók betűrendes név
jegyzéke:

Lap
számNév Egyház

Lelkészek.

K.-Dombó-Dr. Gárdonyij 
Szabás 
Böhönye 
Inke 
Csököly 
Somogyviszló 
Kaposvár 
Keszthely 
Somogyaszaló 
Kisbajom 
Gyöngyösinellék 
Petteiid 
Nemeskisfalud 
Hóból
Nagykorpád 
Galambok 
Somogyud varhely 
Magyarujfalu 
Alsósegesd 
Erdöcsokonya 
Komlósd 
Nemesdéd 
Somogyjád 
Ötvös-Kónyi 
Mezőcsokonya 
Magyaratád 
Nagykanizsa 
Kapós m érő 
Káimáncsa 
Kaposszentbenedek 
Görgeteg 
Kisdobsza

Ambrus György - 
Baloghy Árpád 
Bélaváry Ferenc 
Boila Pál 
Bo-znay Sándor 
Bujtár János 
Cserfán Márton 
Csontos Béla 
Csuzy Sándor 
Döczy József 
Dömötör Lajos 
Écsy Pál 
Farkas István 
Fejérváry Kálmán 
Fekecs István 
Fekete János 
Gaál Dénes 
Gergely Győző 
Györék József 
Halka Sándor 
Héjjas Zsiginond 
Horváth Endre 
Izsák Aladár 
Janó István 
Jezerniczky Dániel 
Jóba József 
Kádár Lajos 
Keresztes Gyula 
Kovács Bertalan 
Kovács József 
Kovács Károly 
Lilier István

206
132
75
62í

317
285
412

29Ij 396
130
240
253;!

7S: 252
125I 30
52

238
77

162
172
64
92

108
381
39S

28
355
185
342
165
224
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Lap
számNév E g y li á z

268Pata
Orczi
Somogyvisonta
Kutas
Tótszentgyörgy
Bolhás
Kadarkút
Kisasszond
Hedrchely
Somogyszob
Alsók
Lábod
Bürüs
Magyaregres
Heucse
Gige
Istvándi
Szomajom
Hetes
Somogyliatvan
Nagydobsza
Szenna
Rinyakovácsi
Merenye
Beleg
Zádor
Vásárosbéc
Zseliczkisfalud
Csurgó
Darány
Nagybajom
Magyarlad
Homokszentgyörgy

Madarász Endre 
Major János B. 
Máté Lajos 
Mezey Pál 
Mészáros János 
Mózes Ernő 
Mozsonyi Sándor 
Nagy Sándor H. 
Németh József 
Németh Károly 
Németh Zsigmond 
Pap József 
Peti Lőrinc 
Réthy László 
Sári Imre 
Sárosi István 
Schmidt Béla 
Somogyi György 
Szabó Bálint 
Szabó Béla 
Szabó Géza 
Szabó János 
Szabó József 
Szigethy Sándor 
Szikszay László 
Takácsy Dániel 
Tóth Sándor 
Tóth Sándor 
Varga Dezső 
Varga Dezső 
Várady Zoltán 
Vikár Árpád 
Zákányi József

400
169
128
273
110
300
336
303
106
50

112
236
385
307
322
190
344
374
284
223
358
324
225
126
208
288
359

44
203
88

290
189
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LaP-
!i számEgyházNév

Tanítók.
||

132Arany Sándor 
Belevári István 
Berky Lajos 
Bódis Géza 
Bóna Sándor 
Bosznay Ferenc 
Böcseics János 
Császár Jolán 
Csire Nagy István 
Csontos Mária 
Czuni József 
Darab Lajos 
Foglos János 
Fördös Kálmán 
Fördös Zoltán 
Gaál Károly 
Garami Lajos 
Gál István 
Gárdonyi János 
Godó István 
Györífy Lajos 
Halkáné Antal Margit 
Hampó László 
Hamvas József 
Héjjas Ambrus 
Horváth Gábor 
Horváth József 
Hörömpöly Árpád 
Huszár István 
Jindra Teofil 
Józanágh Zsigmond 
Kisgyura János 
Kiss József 
Kiss József 
Kissné Izsák Jolán 
Vitéz Kozma Sándor 
Kulcsár Endre 
Kulcsár Ferenc 
Kulcsár Gyula 
Kun Ede 
Lieber István

Szabás
Zseliczkisfalud
Edde
Hedrehely
Rinyakovácsi
Darány
Peltend
Nagybajom
Lábod
Istvándi
Kadarkút
Csurgó
Nagykorpád
Bolhás
Szörény
Rinyahosszufalu
Kastélyosdombó
Rinyaszentkirály
Rinyaújnép
Kisasszond
Galambok
Erdöcsokonya
Somogyhatvan
Kistamási
Vásárosbécz
Molvány
Rinyaujlak
Komlósd
Bürüs
Nemesdéd
Kaposszentbenedek
Alsósegesd
Somogyaszaló
Somogyudvarhely

Hóból
Basal
Böhönye
Somogyszob
Szomajom
Homokszentgyörgy

i
359

94
303
324
203
253! 88
112i! 190
300

ii 44
135!i no;; 210
115! 206
167
174;
336
30

162
284t
255
2SS
272

: 171
172
236

64
342

77
396

52
00

252
271

75
106
344
1S9
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Lap
szí inNév E g y h á z

Márkus Sándor 
Máté János 
Mózs Kálmán 
Pap Ferenc 
Pap László 
Pataky Géza 
Pataky Sarolta 
Patkó József 
Pálfy László 
Pethes Ernő 
Peti Lörincz 
Peti Sándor 
Précsényi István 
Ptacsek Teofil 
Rákóczi József 
Rudolf László 
Sáfrán József 
Sára Gyula 
Sípos Gizella 
Soltra János 
Stivegh Zoltán 
Szabó Antal 
Szabó Gyula 
Szabó Kálmán 
Vitéz Szalóky Lajos 
Szendrei Gábor 
Szigetliy Zsigmond 
Szikszay Erzsébet 
Sylveszter Gábor 
Vitéz Tatár Bálint 
Teremi Gábor 
Topsclier Vilmos 
Tóth György 
Tóth Sándor 
Tönkő László 
Ulakcsay Antal 
Varga János 
Varga József 
Varga Pál 
Váczi Antal 
Vida Jolán 
Vida József

374Hetes
Szcnta
Magyaregres
Kálmáncsa
Kutas
Magyaratád
Orczi
Kisdobsza
Erdöcsokonya
Gige
Zádor
Alsók
Somogyjád
Magyarujfalu
Kisbajom
Pata
Hencse
Kiskorpád
Darány
Jákó
Ötvöskónyi
Görgeteg
Nemeskisfalud
Mczőcsokonya
Csöküly
Patca
Csurgónagymarton
Somogyszob
Nagybajom
Nagydobsza
Visnye
Istvándi
Beleg
Szenna
Tótszentgyörgy
Alsók
Nemeske
Inke
Kapós m érő
Somogyvisonta
Csököly
Szilvásszentmárton

53
385
185
128
398
400
224
162
322
208

50
92

238
130
268
308
340
203
321
108
165
78

381
317
363

47
106
88

223
306
190
126
358
273

30
254

62
355
169
317
362
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Jegyzet: A tanítók névjegyzékéből hiányzik Löczy Lajos (az emlék
könyv összeállítása idején csurgói tanító) neve, mint hogy előbbi bürüsváradi 
állását a csurgói állással 1926 szeptemberben cserélte fel. Ugyanis a gyüleke
zetek története az egyházlátogatáskor meglevő adatokat tüntetvén fel, az 1926 
április 12-iki csurgói látogatás idején ö még bürüsi tanító volt, az 1927 május 
21-iki bürüsi látogatáskor pedig már Csurgón működött s így neve az egy
házak mostani tisztviselőinek sorából mindegyik gyülekezetnél hiányozván, 
fenti kimutatásból kimaradt.

Anyaegyház összesen 
Leányegyliáz 
Missziói egyház 
Rendes lelkész 
Segédlelkész 
Rendes tanító

tanítónő 
Ideiglenes tanító

64
18
3

63
12>»

f 75
Sti

3ti

!
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5. Statisztikai adatok.
A megelőző 1898-iki és mostani píispöklátogatáskor szereplő adatok összehasonlítása.

Mindennapi
tankötelesSzületett i MeghaltLclekszámEgyházak neves

1808 |l927Íj 18981898 ! 1927 1927|1898 1927 it/3

98 6117Alsok-Csurgósarkad anyaegyház — 
Szenta leányegyház — — — — 
Alsósegesd a. e. — — — —
Beleg a c. — — — — —
Bolhás a. e. — — — — —
Böhönye a. e. — — — — —
Bürüs-Várad a. e. — — — —
Csököly a. e. — — — — —
Jákó I. e. — — — — — —
Csurgó a. e. — — — — —
Csnrgönagymarton 1. e. — — —
Darány a. e. — — — — —
Erdöcsokonya a. e. — — — —
Galambok a. e. — — — — 
Gige a. e. — — — — — —
Görgeteg a. e. — — — — —
Rinyaszentkirály 1. e. — — —
Gyöngyösmellék a. e. — — — 
Hedrehcly a. e. — — — —
Visnye a. e. — — — — —
Hencse a. e. — — — — —
Hetes a. e.
Hóból a. e.
Homokszentgyörgy a. e.—
Inke a. e. — — — —
Istváiidi a. e. — — —
Kadarkút a. e. — — —

1063 24 , 201032 141
G 42 17333 236 2 122 G|

59 2614650 223 589 16 11
44 3245 64 404 280 15
80 26911 165 548 461 24 ;

8jl 10 60 246 390 20515 17j
6 184710448 57 460 17

12! 25 108 51248 1337 998 33
5| 5 38 20266 214 89 9

15 90 5032 j 20746 780 3110
6 50 29425 387 8 8II 12

20 611121IC0 2912 1400 29 14
24 5211713 961 12 24191030
6 25382 8 52914 17468

12 208612 2215 415 23824
23 34 1710440 1216 II580
12 29303 8 4012 8!17 411
7 12398201 718 6284

16 366G6 22 692019 920 7
6 2624325 7 7294 520
8 218 22210 9 1021 318
7 1610358558 13 6 4022
5 28440 25 71628 18 523

10 36520 15 598854 2524
1431735 31 12 117 4479625
15 431023 725 23 9 23 8426
20918 668 25 72 4528 1427

I
Átvitel: 497 | 244 j 453 32218053 14264 1754 865
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l| Mindennapi
tankötelesSzületeti : MeghallLélekszám

Egyházak neve ||B
1898 i 1929. 1898 1927 1898 ,1927 1898 1927t/3

f!’

Áthozat: 18053 142 04 497 244 453 322 1754 865
19! 11; 55; 49
17 8 1 52 25
16 i 53 jj 126! 248

880 527 29 ; 7 1G 12 82 33
jí | ; V

019 504 15 ! 8; 23 11 08 30
4 — ! 14

1024 33; 12
12: 8 íj
29 1 47:'

Kaposmérö-Kaposujlak a. e. — — 
Kaposszentbcnedek-Bárd a. e. — 
Kaposvár a. e. — — — — —
Kastélyosdombó-Drávagárdony a. e. 
Kálmáncsa a. e. — —
Keszthely missziói egyház 
Kisasszottd a. e. — —
Kiskorpád I. e.— — —
Kisbajom a. e. — — —
Kisdobsza a. e. — —
Komlósd a. e. — — — 
Rinyaujnép 1. e. — —
Kutas a. e. — — —
Lábod a. e. — — — 
Rinyahosszufalu 1. e. — 
Magyaratád a c. — — 
Magyaregres a. c. — — 
Magyarlad-Patosfa a. e.— 
M'agyarujfalu a. e. — —
Merenye a. e. - — — 
Mezöcsokonya a. e. — 
Nagybajom a c. — — 
Nagydobsza a. e. — — 
Nagykanizsa a. e — — 
Nagykorpád a. e. — — 
Ncmesdéd a. e. — — 
Nemeskisfalud a. e. —
Őrei a. e. — — — —

75128
410:,44729

765 209730 ::!'
31
32

240 
225 
152 i

433
32 194257 91 5 534 i
17 S139 5 27: I •!35 !i

; 824 33587 9 7 13 15 5536
l1 i

31 5 ;í
9 1 7

250 28 11310 4 | 437
7253 12 8371 5238

6 30 IS
12, 6 46 i 17
20 26 82 36!
6 6 28 7

24 5 60 36
i|

16; 8ji 591 20
Ili 9 jj 47 18
12! 61| 48 i 13
6 i 2 jj 41 | 22

21 14 jj 92; 41
44 22 157 85

í ü i15! 10 jj 45j 27 
9 jj 15 28

16 i 12 j 93 47
15: 11 íj 42 14

1 ! 3 i 10

232
858'

237 4il7 ,39 í
402 12, 4:

25 : 19
40

r1028 51041
5! 3‘:31242 212

!í 26: 10 : 
24 5
16 6 
9! 5
6 2j|

24| 13 | 
43! 171
i2 j ej 
8 10!

43 516 432 !j!í 63744 450 |l
417 í45 343 j214Ü29246 : i
398 j 276 ;47

!!
i,72348 690

1600 i49 1325 iI I535 | 
420 i

50 422
51 9 i512]
52 786 27 11677!

653 774 410 15
I 20154 2154 2 3

27455 191 8 2 810 334
í

|jÁtvitel: 132968 i 27941 821,613 , 3249,1782921 ; 480 ,I ll i
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Miudennapi
(ankStelesSzületett MeghaltLélekszámEgyházak neve 'E

*«d 44 1808 j 1927 1898 1927 1898j1927 1898 1927GO

Áthozat: 3249 1782921 821 61332968 27941 480
Ötvös-Kónyi a. e — — — 
Pata-Poklos-Somogyapáti a. e. 
Basal 1. e. — — — — — 
Molvány l.e. — — — —
Pettend a. e. — — — — 
Nemeske 1. e. — — — — 
Kistamási I. e. — — — — 
Rinyakovácsi a. e. — — — 
Somogyaszaló a. e.— — — 
Somogyhatvan a. e. — — 
Somogyjád a. e. — — —
Edde 1. e. — — — — — 
Somogyszob a. e. — — — 
Somogyudvarhely a. e. — — 
Somogyvisonta a. e. — — 
Rinyaujlak 1 e.— — — — 
Somogyviszló a. e — — — 
Csertő I. e. — — — — 
Szabás a. e. — — — —
Szenna a. e. — — — — 
Szomajom a e. — — —
Tótszentgyörgy a. e. — — 
Vásárosbéc-Magyarlukafa a. g. 
Zádor a. e. — — — — 
Szörény 1. e. — — — — 
Zseliczkisfalud a. e. — — 
Patca 1. e.— — — — — 
Szilvásszentmárton I. e. — —

68 3318 14 1656 560 507 4
398 20 6114623 526 1757
1232 2 4 1458 173 147 I

13243 3 5 459 204 228 \
143 3 20560 244 21S 6
1261 3 4147
81 i 1362 13 4 60415 165
36170: 263 251 5 6 27

g| 2064 476 j 12700 13 11 36
191565 308 5 6320 6 45
2966 605 480 6 1111 i 8 50

<1067 204 130 3 7 34 18
6968 785 861 20 14 11 20 106

950| 28 6469 821 16 28 13 113
3570 19817 595 5 1214 73
1971 3295 236 41 7 38
1972 348 312 10 49 6 45
873 3 6304 203 4 3 37

2174 9336 250 3 5 7 39
4175 2810745 693 24 10 58
4076 6382 16 6444 7 60
2277 5332 5272 4 4 28
2478 390 6386 8 10 10 48
2479 1920451 350 5 9 62
780 8218 3175 5 5 17
981 14308 245 3 5 5 32

82 3166 161 2 144 4 20
293 5209 8 983 4 5 22

Összesen : 44320 37723 1188 635 8221107 4470 2419
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VÉGSZ Ó.

Midőn ez emlékkönyvet a nyilvánosság elé bocsá
tom, néhány kisérő szót kell hozzá csatolnom.

Amikor egyházmegyénknek a kiadás ügyében ki
küldött bizottsága folyó évi március hó 24-iki ülésében 
a szerkesztésre a megbízatást s az egész mü összeállítá
sára — főtiszteletü és méltóságos püspök úr nagybecsű 
útbaigazítása nyomán — direktívákat megadta, ma
gáévá tette a szerkesztőnek azt a javaslatát is, hogy a 
régebbi emlékkönyv történeti része Thurv Etele egy
házkerületi történetének és Somogyvármegye mono
gráfiájának vonatkozó anyagával, valamint az előbbi 
emlékkönyv megjelenése óta felmerült újabb adatok
kal egészíttessék ki. Ez a megoldás, miáltal az ügy ér
dekét véltük szolgálni, sok munkát és utánjárást je
lentett épen abban az időben, mikor a szerkesztő az 
egyház- és iskolalátogatásokkal közel másfél hónapig 
távol volt hazulról s rendes gyülekezeti munkáján túl 
az egyházmegye tanügyi adminisztrációjával otthon
léte alatt is nagyon le volt kötve. E körülménynek tud
ható be, hogy az egész mü csak most, a megbízatás vé
telétől több mint négy és fél hónap múlva, kerülhet 
sajtó alá.

Az egyházlátogatással kapcsolatban elmondott be
szédeket Nagykanizsától Nagybajomig B. Major János 
őrei lelkész, Somogyszobtól Patáig Pongrácz József 
és Somogyhatvantól a látogatás végéig Györy Elemér 
pápai theol. akad. tanárok jegyezték gyorsírással s

I

i

i
;
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ugyancsak ők közölték a Dunántúli Protestáns Lap
ban a látogatás lefolyásáról azokat a tudósításokat is, 
melyek az emlékkönyvbe is felvétettek. Értékes és fá
radságos munkájukért illesse köszönet és elismerés 
őket!

. A történeti részt a Nagy Lajos-félc emlékkönyv 
felhasználásával, továbbá a fentebb említett másik két 
forrásmű adatainak egybevetésével és az egyházaktól 
bekért jelentések kiegészítésével — bizottsági megálla
podás szerint — a szerkesztő állította össze.

Főtiszteletii és méltóságos püspök úr látogatása 
a hétköznapok szürke gondjaiból és sorvasztó bajai 
közül az ünnepi áhitat áldásos, lelki erőkben s remény
ségekben gazdag magasabb világába emelte gyülekeze
teinket. Adja a kegyelem Ura, hogy a telkeknek ez 
ünnepi emelkedettsége ígéretté, a hétköznapok állandó 
valóságává legyen! Ha e könyv csak valamivel is hozzá
járulhat ahhoz, hogy a főpásztor ünnepélyes látogatá
sának felemelő ténye s az Isten dicsőségéért lángoló 
hitii ősök bizonyságtételben gazdag tettei közelebb vi
szik gyülekezeteinket a pásztorok Pásztorához s az Ő 
keresztjétől új élet reménységével indulhatnak a jövő, 
a magyar feltámadás dicsőséges husvétja felé, akkor 
ez a munka elérte célját.

Hetes, 1928 augusztus hó 15-én.

Szabó Bálint.
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Betüsoros mutató 
az egyházak történetéhez.

■| ij Egyház neve5 Egyház neve &Ncn -j cn

34.1| Kisasszond ijAlsok-Csurgósarkad
Alsósegesd
Basal
Beleg
Bolhás
Böhönye
Bürüs-Várad
Csertő
Csököly
Csurgó
Csurgónagymarton
Dara ny
Edde
Erdöcsokonya
Galambok
Gige
Görgeteg
Gyöngyösmellék
Hedrehely
Hencse
Hetes
Hóból
Homokszentgyörgy
Inkc
Istvándi
Jákó
Kadarkút 
Kál mancsa 
Kaposmérő 
Kaposszentbenedek 
Kaposvár 
Kastélyosdombó- 

Drávagá rdony 
Keszthely

3361. 50
2. 35. Kisbajom

36. Kisdobsza
37. Kiskorpád
38. Kistamási 
39 Komlósd
40. i: Kulas
41. | Lábod
42. ji Magyaratád
43. j, iVagyarcgres-Várda
44. Magyarlad-Patosfa
45. ji Magyarujfalu
46. (| Merenye
47. ii Mezőcsokonya
48. j Molvány
49. i| Nagybajom
50. |: Nagvdobsza
51. ;. Nagykanizsa
52. | Nagykorpád
53. ij Nemesdéd
54. J| Nemeske
55. Nemeskisfalud
56. j Orezi
57. j Ötvöskönyi
58. i Pata-Pokíosi- 

Somogyapáti

13077
n 224 

340 
255 
172

3. 271
4. 126
5. 110
6. 75
7. 128236
8. i! 112

. 398 
385 
290 
238 
225

288
9. 317

10. 44
11. 47
12. 203

| 94 
! 162 

II 30

(I13.
14. 381
15. 272 

, SS 
223

16. 322
17. 165
18. 28240
19. 303 125
20. 307 64
21. 374 254 

j| 7S 
ji 400 
l| 10S

22. 252
23. 189
24. 62
25. 190 |i

26. 321 26S 
li 363 
: 253

27. 59. ji Patca
60. jj Pettend
61. ji Rinyaliosszufalu
62. ;! Rinyakovácsi
63. j Rinvaszentkirály
64. j Rinyaujlak
65. i Rinvaújnép
66. j Somogyaszaló

300
28. 1S5
29. 355 11530. 342 324"
31. 412 167

171
174

!: 396

32.
206

33. 29 ;' I



468

E EEgyház neve’ Egyház neveQ.ro D.
ni

-ro
cn cn

Somogyliatvan
Somogyjád
Somogyszob
Somogyudvarhely
Somogyvisonta
Somogyviszló
Szabás
Szenna
Szenta

67. Szigetvár
Sziivásszentmárton
Szornajom
Szörény
Tótszentgyörgy
Vásárosbéc
Visnye
Zádor
Zselickisfalud

284 76. 257
68. 92 36277.
69. 106 34478.
70. 21052 79.
71. 273169 80.
72. 288285 81.
73. 132 30682.

20874. 358 83.
75. 35953 84.
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