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A templomépítés története. 
1 rla: :\'agy Sá111lo1·, lclkip:'iszto1·. 

,\ na!.;_\"mtil I i'1 {:rsckí1j\':Í rí ref. egyh:1z Hi6:l. 
szcplemher �� -<·11, amikor a török frsekújvárt 
clfoglall:1. L'lplls1.l11ll. A 3000 léleknél u;b!Jre 
lclielü g)·iilckl'zl'I szrlszóródol 1. Ezekben a jó 
magy:troklian n<•m hízott a török, hál szél.
kergcltc íilu·I. 'frmplomukal pedig, mint ;1z 
ak. kori ú jd r I cgn:igyohb I ern plomát, mcc�ct lé 
alakílolla (tl. :\ mcnckiilö ref'ormútusok Léva, 
Komúrom l<•lt'· ,·cllt'.•k útjukat, egyesek nyugat
ra me111<-k. L<'·1·ún. Tiin;n, Komáromban, Ko
cson, :\ag\'ig111(1ndon élnek csabídok, nkik Új
\';11·hól 11wm·kiill rPformúlusok ulódjainak tarl
júk maguka!. Dr. Tólh Lajos púpai lhcol. 
akadémiai tan:'tr liirtt'.·nelmi kutalás alapján kö
zül le vclc•m. hogy a Tóth családnak, amelyből 
ő is és l' sorok írójúnak felesége is származik, 
az trsckújd rl alkol<'> egyik községben, Gúgon 
volt birtoka. Ez a csalúcl Léva felé menekül!. 

.\ törökliil 1685-hen foglallúk vissza Új
vúrt. ,\ mccsclló alakílotl templomunk a város 
,·isszal'oglalúsakor az údúz harcok martaléka 

__ lel l. 
El(ijl az iclőtöl rcformúlus Újvárban nem 

lelepcclhct cl I meg. A szétszórl. gyiilckezel lal-{
jni ősi tclcpül{>si hcl:,•iikrc, sziilöföldjiikre, régi 
hirlokukra e kegyetlen rcnclclct folytán vissz,1 
nem jöhettek. 
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II. József Türelmi renclelclr, ilkin' :iz
1790-fll. évi törvényhozás. továhhá az 18.J.8. 1;\·i 
XX. le. hoz csak· vállozást. ! 8fl4. non·mlier
l-én az érsekújvári Babka sírkrrlhr11 1•lle111c
lcll rcfo'r'lllálus vallású .Júszk.ísk;·ri J I,·llr
Ferenc 1848 körül -Érsekújvár vúrosú11:1k li,zli
ügyésze volt. A r. kal. vallású mc11ynsszo11�·a i�
állért a ref. vallásra. Ebben az ídiílwn m:',r

· más n szellem és a városnak rl'form:1lus li�zl
,·íselöje is van. Kíilönös, hog�• mé-gis ke\·{·s a 
beköllözQ hívünk. Akkor lesz n:igyohh :, srn po
roclús, amikor trsekújvár vúros jt>llr;.(<•I i_·,11 C·� 
megindul a falu város felé való _5r:rn1h1sa. 

Templomba Úgyallúra járnak, kíiliini:isl'n 
a Komá•rom-.1.":rsekíijvár közli vasúlY011:il meg
épülése nlún. ?lfa.id havonta eg�·szer f j,·,írhan 
a1. úg. ev. templomban lart i.�lrnliszlrlrlrl a 
{{ondozó lelkész. 

1920. esztendöben a heleg ógyallai ll'lki
pás1.lorl, Mórocz Mihályi, ,S.edivy Lúszlú nvilpi 
lelkipászlor váltja fel, aki amin! ideje <'ngedlc 
havonta egyszer, kétszer larloll istenti'.;zll'lclcl . 
.-\ ll'mplomépílés goí1dolata ez időben Yclöclüll 
fel. Istenháza nélkiil olyan nz cdeliink. ;nini a 
hajléktalan ember élete. Nem haj. ha szoha
nagyságú is, csak a miénk legyen. Srdivv 
László lelkes munlrnt:í.rsaival erre a c{·lra :l0.000

koronát gyiíjlött. l\-fegoltlás mégsem adódott 
1934. esztendőig. 

A •régóta húzódó problémúl l!dvaros 
Ferenc jelenlegi tb. fögondnokunk oldolla rrieg, 
aki nz Andódi ulca 12. sz. alatti épülettömbjé
ben helyiséget �ocsát rendelkezésre. Gyüleke-
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Udvaros Ferenc tb. főgondnok telkén lévő templom 
1934-1942. 



1.cli házról volt szó, dc az igények 111cgni\llek 
és templom lelt belőle, amit rn:H. 11ürcit1„ 18-án 
szentelt fel 13alogh Elemér püspök 11r_ :\lég 
ugy:'tncz cszlcndöbt•n tornyot épíl a lelkt•s ki,; 
gyii lekezel és igen boldogok. hogy 1110, l mC1 r 
lemplomuk van. A- loronyha kél hara11gol su'
reznck, egyel vétel úljún, egyet pedig aj:'111dí·k-

1 a kapnak Egry Ferenc kisgejüci hara11gü11\éí 
nes!ertől. A lor·ony (·s harangok fehzcntdés•:•L 

1 Balogh Elemér piispük és Soós fü'troly öpcrcs
végezték. 

1934_ október -1-én hozoll cgyhúzmcgyei 
köf�yülési határozat egyhúwnkat vissz:icsatol
lo/ eredeti anyacgyházunkhoz. Ógvallft ltnz, a hol 
1'934. október 14-én iklaltúk hc hivatalúha 

tJ'Nagy Sándor lclkipá.szlorl. 
:\ gyiilckczcl és a fiókcgyhúz lclk{·szc közl 

kiépülő lelkikapcsolalok mcghozzúk úldC1sukat. 
:\Iind a k()I fél meglesz mindeni a nagyohh 
eredmény érdekéhen. Ezentúl minden vasúrn:tp 
van Ersekú_jvú1·oll is reiurmúlus islcnli�zlclel. 
megindul a hclmissziói munka. 

:\ hazatérést _jelentő H}38. cszlcnclií új Jel
adatok elé· úllit bennünket. 

?vlindcnck elöl I szii kségcssé vúlt a meg ie
lclö nagyságú templom mcgépílésc. Nem tari• 
haló fel huzamos ideig az a boldog, de mégis 
szomorú állapot, hogy a templomba _jö\'Ő em• 
berek ne férjenek be az islcnházábn. 

Cselekedni kell. · Honnan veszünk pénzt n 
templomhoz? Híveink 80 °/o.ban vagyontala
nok. Sem ingatlanunk, sem pénzünk. A hétről
hétre elérkező vasárnapi istentisztelet mindig 



sürget bcnniinkcl. A töprengés nehéz órái éi·
kezlek cl hozz:'lnk. nmiko:r énekeskönyvünk 
sznrnival így sóhnjtottunk fel: ,,Gyakran mé!{
a boldogsúg is egl!SZ tPher mi nijtL•nk ... (l 16.
dics. •!. v.) 

Pclhútorílol l hennünkel a kormányzat tá
mogatúsa. ,\ l'ctYidéki földhirtokrendezés során 
nyert ingallanunk. búr eddig jövedelmét a rú 
teljcsílel I i'izeléseink fclemésztcl Lék, mégis 
olyan nl:tp lcll. amire már szúmíthnllunk köll
ségveté5iinkben. :'/cm fclcdjiik cl érte Dr. 
Szilass,v 13Pla nc,·ét. 

Lelki elökészílő munkánk credn1ényt ho
zol 1. Bfrr a 111.11.(\'ar ember inkúbb befelé éli 
"nllúsos (·!elél é� arré>I nem beszél, most mégis 
elmondjuk sokszor: imádkoztunk Isleniinkhöz. 
könyörii ljön raj I unk és jiijjön segítségii nkrc a 
lemplomépíl(•.� mcg\'alósítúsúban. :Meggyözö
clr�sel úllíljuk. l'nnek köszönheljiik, hogy min
dcnlwl megért!'.•ssel, jóakarnllal találkoztunk. 
E:ii lönösk{�pen 1942. november 8. napja a bi
zonys:'lgunk. Islcn rncgsegítell bennünket. 

Istennek nagy :1jándéka volt, hogy a vá
rostól telkei kaptunk. Hálával gonclolunk érte 
Dr. Hézler G{ihor polg:írmeslePre és a város 
kL\pviseliílestiiletérc. A minisztériumokban sok
szor kcllelt iigyeinkct diilörc juttatni. Itt is 
:idol! Isten scgíts<'.\gel. Púji Fáy István vallás
é-s kiizoktnl;'1siigyi úllamlilkúr úr sokszor tud
tunk n!'.•lkiil is közbenjárt. Aldja meg érte a 
jó lslcn. 

lllhon sok kcdvrs munkatárs köziil J{aló 
Isi \'Úll gondnok ncYél említem meg. Szívügye 
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volt a templom. Testében törődött, szíve beteg 
és mégis olyan csodálatos hajtó motornnk '"olt 
ez a szív. Ha a pénz és az anyag az épiil6 i,lrn
házához hiányzoll, ha mindannyiunk tudúsa 
már csődöt mondott, ö elökerítelte. Ha emberi 
összehasonlítást szabad tcnilem. azt 1nondom, 
mindannyiunk között Kató Isl\•án teli legtöb
bet. 

Megkérdezték azt is tőlem, melyik rnlt :1 

legkedvesebb adomány, ami hefol�·t templo
munkra. Erre azt válaszolom, hogy a !Pgkiscbb 
és a legnagyobb. Nem az összeg lctlc azd, 
hanem a lélek, amellyel adtúk. A IC'gk isehlwt 
Császár Lilla csöpp, kicsi lányka adta Illh 
Zsófia gyiíjtö testvériinknek. f:dcsany:'1111. 
engedje meg, - kérte az nnyukújúl. - hogy 
20 filléremet adjam oda a templomra. \Tost i� 
meg.van ez a 20 filléres. Oda tesszük c•mll.'.•ktúr
gyaink közé. A legnagyobb- összeg aclomún\o
zója nekem akarl örömet szerezni. Tudom, -
mondotta, - örülne tiszteletes i"1r, h:1 :iz orgona 
is megépülne. 5000 pengőt ajánlok fel orgon;1 
céljára. 

1941. szeptember 25-én 2í8 év\'cl azután. 
hogy az ősi ref. egyház tagjai szétszéledtek 
Y:irosunkból, ünnepi gyiílése volt preshi t cri u
munknak. Az előterjesztett tervek alapján vég
határozatot hozott a templomépítésre. Ugyane.� 
év októberében pedig megindult a munka. A 
falak félig december közepére elkészü llck. 
amikor a beálló hideg miatt félben maradl a 
munka. Az építkezést 1942. március lG-án 
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t'olylaltuk s folyamatosan végeztük október hó 
l 5-ig. :\zúla :1 l,('bij rendezési úllítjúk össze
aszlalosainl,: 11:ilúsz Vihnos és Prohászka
:\[ihúh· lil'h lwli asztalosmeslerek. Az 5000
))Pngö'.� adm;1:'111 \' orgonún k megrendelését is
lehctöv!'.· f('ii<·. :\[egboldogult Arokbály Béln 
11agyliszll'll'li1 1ü. orgo11amiívész és Antos 
Kúlmún �1.<·g1·di orgonamiívész úr lervei alap
jún a jóiH·,·íí p1'·csi Angster József (s. Fi:1 or
gon:1- t'S h:1rn11111i11111gvi1r H. T. épíli . .-\ 1G vúl
tozatú. kt'·t 111:11111:'tlos 23 júlsz:í�segitővel, elek
i romos r1·1 ,·,ísszl'rkPn·t I cl tervezett orgonának 
csak a l111111l11kz:1la kt·szül el a lcmplom fel
szcnlell•s{>re. :\1 orgona 19-rn. husvM.júra lesz 
kész. 

Jlij\'i1!<-11 l'ZPld1Pn tudom összefoglalni 
le111plom(·píltl�ii11k liirl(·nclét. Emberek végez
l1�k a 1111111kúl. de mindíg Islennek engedelmes
kedő lelkek. 

A nagy munka he van fejezve. Keziinkel 
azonban nem l<'heljük ölbe. Egyhúz életében 
rneg:íllús ninl's, 11u•rt. visszafejlődését jelenti. A 
kereszl\·(·11ség iiriikif,iúsúga úllandó munkát kö
vetel. Elüt lii 11 k m{>g nagy fcladalok vannak. 
i\leg kell {>píl lel niink a lelkészlakot, amit gyii
lekezeli ollhonnal sr.cretnénk összeépíteni. Anya
cgyhúzzú fejlődés1wk ez adja meg a lehetősé
gét. Hissziik, Islen ebben is megsegít benniinket 
{>s az clkö,,elkező két-három esztendő ezt is

meghozza. 

i\Iost egy pillanatra megáll a �unkánk. 
Boldognn ünnepelünk. Templomunk elölt meg-
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:'dlunk, tornyára e.sik tekintetünk. szemii11k 
felsiklik rajta, fel a végtelen magasba, kü1111v 
szökik a szemünkbe {-s eszünkbe jul: jó az 
Isten. 
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Hogyan épült meg 
a mi templomunk? 

h'la: D1·. Jh11·a11yu�· Dl'zsií, kir. j:iribb. elnök. 

194-2. 110\·ellliJer 8-ún a régi híres végYár
ban, ;l�rsekúj\'úT011. a megépült új mag�•ar 
hástyút. a reforlllútu�ok .t<'mplomúl adják út 
rendcllelést·nek. 

Idegen és ,·úrosheli egyarú ni kérdezi, mi
kcpcn I udot t a nem r{·gcn még oly kicsi gyíile
kczel ilyen szép templomot építeni az új vi
lúghúború köz<'pt>11. ki.1zdvc nemcsak építési 
anyag megszerzési ll<'hézségekkel, de pénz, 
munkás és még nem tudom milyen hiánnyal. 

Ha végignéziink az elnrnll pár estlendön, 
ha a legbelsőbb munkalúrsakkal, az egyház 
\'CZClőivel hcszdgeliink crröl, nem tudunk más 
eredményre jutni, mint Isten bölcs segítségóvel 
épiill meg-. ,\ lelkip{1szlor últal 1941. tavaszán 
kiadoll lörlénclmi fii;,:ct első oldalán ez a me
rés':mek látszó program van: 1942 november 
8-án megkondulnak az érsekujváPi Hálaadás
templom h::nangjai. :\fonnyi nehézség állott
azóta az építés útjába! Isteni csoda, hogy a
templom tervszcrüen elkészült. Benne Istent
hívő lelkek közös óhaja, imádsága öltött való

han testet.
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PéldamutnlÚs; e templom magépiilése arr:1 
is, hogy mire képes egy kis lelkes túhor. h:1 
van henniik kemény nkarat, üsszl'lartús és a 
lélek tüze füli őket. :\Io.sl lútta111 meg igat.úlian, 
mire képes a mi magyar fnjtúnk. 

A felszabdul:ts ulún a v(1ro�u11kha 1,ekül
tözölt reformátusokkal egyhi'izunk cg\'sznre 
megizmosodot 1. A csehszlovú k mcgszúl lús :dat l 
nagy lrnzgósággal megépült kis tc-rnplom egy
szerre szíiknek bizonyult. Az cgyhúz ,·c1l'tíísé
ge kiadta hát 11 jelszót: templomot épiliink! :\ 
munka alapos előkészítése végett l\l-!O-h<•11 meg
alakílollák a templomépítési bizottsúgot. A ha
tározat hozatalra felhatalmazott prcshitcriumot 
így tulajdonképen kiegészítctliik. meri <'l 1hc 
a bizottságba 0,;.,zc, sznkemheriink és minden 
lelkes férfi testvérünk hekeriill. 

Megindult :1 pénz.szerzés m1111k:"1jn. t\1-l 1. 
őszén pedig az építkezés. A ttrnplo111 telke :1 
város egyik elhagyoll, mélyen fek\'Ű tc:riilct,: 
volt. Fel kellett töltenünk. A templom fu11d:1-
menlmnál épen ezért sokkal mélyebben kC'll 
keresnünk, mini a mostani földl'elszin rn11t:ll
ja. Igen sok helont épílctliink az alapba. Ez 
pedig ma drágn. Csak példúnak hozom fel. 
hogy vagon hiány miatt sokszor a cemcnll'l n 
gyáorból kocsival hozalluk, amikor fuvarért 
métermázsánként 4 pengöl fizelliink. A toronv 
alatt lévő belon kock[I 1 :3 keverési :iránya mel
lett !Jizony nagyon sokba kerüli. Isten velünk 
volt, mikorra pénz kellett, minclii; t•gyüll n,ll a 
szükséges összeg. 

Amint emelkedtek a falak, úgy szaporodlnk 
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az érdeklődő emberek is. Sok mindenre kiván
csiak rnllnk. Tiihbck közL arra is, honnan 
vetliik a pénzl. f·:pcn az ott levő prcsbileriinkct 
l\ntona .Júnost kérdezte meg az illető. Katona 
.János az égre 11111laloll: - ,.Onnan ni". 

Onnan feliilriil. ahonnan száll alá minden 
jó adom:'tm· <'•s liik<')IC'lcs ajándék, onnnn .iötl 
az a csod:'1lalos fiirgeség, fúrndhatallanság, 
kedves iirrg i'·� 1 ial:d korh:rn lévü munkatársa
ink szá111úr:1. :\r111 ,·oll ol�·an pénziigyi nchéz
srg. nmC'lyt'i :'ti nrrn hiclallak, olyan pénzforrás, 
amit fel nem kPrT�lrk. �cm YOlt olyan hiányzó 
anyag, arnil 111(·;.( nem szereztek. 

Csak Í:--'). ml I lrhrtségcs, hogy lcmplo-  
mu 11kat cg,· (;\' :iln 11 19.f 1. t�v ősz1!tííl ln42. év 
őszrig felt'·pílrl I ii k. 

:'líinclehhC'n nrnszlúnrészc rnn Nagy Sándor 
lelkipászlnr 11nrnk11ak. nkin<'k 1\.J:,:t november 
1.3-ún f:z�aiú:-. li2. ri'·sz 2-3 Ycrsci :1lapj{1n mon
dott prcdikúriú_j:',ra: .. A nrngyar llt)Y megint 
sú·p lesz·' 111i11dc·11ki cmlt'·kszik, hiszen benne 
rnjzolla lll<'g C';.!Yhúz11nk szép jöYőjét is. Az 
építés alatl liilihrl l;Htózkoclolt J:;rsckújvárott, 
mint olthnn(d1an. rsa\(idja kiin'.:lwn, Ógyallán. 
íliilcs ,·rz<'lt'·sc a bt I az érsl,kújvúri ·egyházban 
nrzrtrllt;n;s, 111P�h:1sonl:1s. púrtoskoclás - hála 
Istennek -- nem volt. Dc olynn gyíílés se volt, 
nhol a hi\'rk lrlkrsziikkcl nem leltek volna 
c,:(yhangú ,·<'•lcményen . 

.-\ kiizös célban összl'forrolt, lelke„ c11;hcrek 
kilarló m11nk:1_jút n jó Isten megjutalmazln. 
Ott áll Érsekúj\"árolt II hősi halált halt kor
mányzóhelyettes urunkról elnevezett Horthy 
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István téren a Hálaadás templom, tornyán a 
gömbbel -és a c:;illaggal, jelképezve, hogy benne 
a föld a mennyel van összekötve. 

Templomunk a Hálaadás temploma. Há
lánkat fejezi ki a szabadító kcg?clcmérl. 
hogy 20 éves idegen uralom után hazatérhel
tiink az édes hazánk kebelére, ahová mindíq 
ha7.llvágytunk, mert magyar a nyelvünk, szí
viink és reménységünk. Hálaadás az elveti 
áldásért, segítségért n nehéz időben, hálaacl:ís 
az isteni irgalomért, amellyel könyörii lt n1.i
tunk és megadta, hogy 27!) csztenclö 11lún r.h
ben a városban ismét a mi templomunkha11 
dicsérhetjük a7. ő h:íromsrnr szent nevét. 
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A m1 pén:úigyeink. 
Il'ln: Szcghc-ií .J(,zsd Wgondnok. 

:\ lemplomtcrn'zÖ ml'.·rnükiink, aki egyéb
kt�nt egyhúwnk presbitere is, v:��i�hallgnl la 1-í
v:'rnsÍlgainka l. TC'n'C'ZZCl1 :-ioo---400 híviíl befo
gadó egytorn�·1·1 lemplomnl. t:piiljiin hozzá la
núc�terem. Or�o1üt a szószí·k l'i.ili.ilt hel�•t'zzi:
C'I. ,\ lemplom l:irlr',s anvaghól olcsón épiiljön, 
mert ke,·és a pí•nziink. i::pil(•szmérnökiink er
re rgy kis lí•cszrríí szcrszúmnt Yetl elő zsehé
hiíl, szú moll l':, :izt mondol la 80.000 pengö. Ek
kor 1041. nuguszlusál írtuk. 

Egvmúsra 111;zliink. feji"111kct klrnjlolluk t'.S 
hallgntiunk. :\ IC"mplomor meg kell építeniink . 
.Jelenlegi tcmplom11nk kicsi. híveink nem fér
nek bele. Honnan Yesziink elií enn�·i pénzt? 
Ezek a gundolatok júrlúk út ag�•unkat. A néma 
csönd után m:1jclnem minden jelenlevő presbi
ter egyszerre mondta: - .,Készil�.c cl a terHk0t 
mérnök ÚT." 

1l�ppen annyi készpénúink ,·olt. amcny-
nyivel a tervek rlkészílésének mérnöki kiiltsí:
gcit ki ludluk nilna fizetni, ha n térvezönk azt 
péll7-ért csinálja. 

A Lervek elkészítésére adott rendelkezés 
kényszerítő hatással voll reúnk, hogy a temp-
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lom megépítéséhez szükséges pénz megszerzé
séhez hozzáfogjunk. A prcsbitcriumban és a 
közben megalakult templomépítési hizotlsá:-,:
ban cgymús után hangzottak cl a tanácsok. mil 
kell lenni. Egymást hízlnlluk, n•!111 k,,n f(•lni. 
lcs1. pénziink. Dr. vitéz Fekcls Imre iigyvé,J. 
presbiter testvérünk vállig hangoztatta: a 
pénz a földön van, csak le kell érte hnjolni. J\fa, 
amikor. 100.000 pengőnél jóval többet fizetiink 
ki templomunkra, mind;>nnyian 111djuk. a p(>nz 
Isten kezében voll. csak imúdkozni kcllell éri<> 
l'.S Isten akaratának engedelmeskedni. 

Ha a szúmszeríí köllségvetést nézi ii k �s 
a rendelkezésre álló fcdezelel. eszünkkel. ;1 

földi kétszcrkcllővel, nem fogtunk q]na az 
építkezéshez. -,.\. kétségnek a csclekvrs ntlwt 
végei: hitünkkel cselekeclliink. [síLn ,1;ímlrt11ú
ra bíztuk magunkat. 

Lelkipúszlornnk SlÓszékről. szcmél�·es be
szélg<'lésscl kí'.rle híveinket a leher-l1ordozúsra, 
preshilereinkkel egyiilt házilúlogalúsl vé•gez
lünk gyiilekezcti lagjainknál. Ennek a munk{1-
nak a 80 °/•-han vagyontalan híveink kö1I 
25.000 pengő önkéntes megajánlús Jeli nz cred
mfnye. A propagandát és a1. anyagi tökcgyííj
tésl swlgálta lelkészünk úllal kiadoll „Jl{llaaclás;: 
e. ki>n�·vecske, amelynek jövecfo1nw ugyancsak
lemplomnnké Jeli. 4.000 pengőt ho:wll e1. is.
Személyesen cSs kérvénn;vel kerestük fel a
helybeli és Yidéki gyárakat, vállalalokal, ban
kokal. :'.\Jeghallgallak bennünket. 5.000 pengií
adománv érkezett tőlük. Ki kell emelnünk a
Cikta-gyár 1500 pengős adományát. Kérvény-
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nyel fordullunk a m. kir. pénliigyminiszlcr 
úrhoz, engedélyezzen lemplornépílésiink javá
ra lúrgysorsjálékol.. Célkiliízésiink méll:\nyli'ts
ra lalúll, a miniszter úrtól engedélyt kaptunk 
túrgysorsjúlí·k rendezésére, ami 10.500 pengő 
tiszta jiivedclmcl jelenlcll. i\"yilrn-Pozsony k. e. 
e. ,·m. lcriilelí·rc alispán urunklól, h:omi'1rom,
Bars-Hont k. e. e. drmegyék lcriilclérc a bcl
iigvminiszlcr úrtól n�·erl aclomúnygyiijlési en
geclélv nlapjún lefol> !atoll gyií,ilésiink kb. í000 
pengő túmogalúsl hizlo5íloll. Egy mag(1l meg
nevezni nC'm :,karó helvheli lcsln'.•riink orgo
nánk meg(•piil(•si-1 lelte· lehelövé. t>000 pengt'ít 
acloll anal a kikiilí·ssrl. hogy nz orgonúnnk i� 
meg kell rpiilni .. -\domún,· szúmunkra egy r. 
kal. lesln''l'ünk rnoo pcngü érlékií munkúja,
aki adomún>'ÚI bcjel<>nlű le\'elében a.,;l írja, 
hogy egyházunk munkúját éYek óln fig>·cli és 
ehhen n megalkuvús n{>Jkiíli nC'mzeli és hilépi
lií m1mk:1ban. minl magyar rmher segílst'giink
re akar lenni. Természclhen nvnjlolt adomá
n>·ok érlC-ke -1.000 pengő. l�rsekujvúr megyei 
v:íros lelkei ado111ánvozolt-;- lovúbbá 1.000 pcn
gi>t évi 200 pcngö rc.'•szlelben 5 év nlalt fizelvc. 
Hivatalos lúmogalús a m. kir. vallás- és közok
lalásiigyi miniszter úrtól 500 pengö, a kom:í
romi ref. cgyhúzmcgyélöl 520 pengő összegben 
érkezel 1. Igen nagy segítség számunkra a vi
dékr/\1 napról-napra postán küJclölt adomány. 
Olvasnak, hallanak rólunk, segíteni akarnak 
nekünk. A farkasdi református gazdák 450 
penµöt gyiíjtöltek lelkíik indítására és mint az
ö. külön adományukat hozta el megbízottjuk. 
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lrnllség,·ctés szerint 80.000 pengőbe került 
volna lcmplomunk. Időközben az anyag é-; 
nmnka rnegdrúgnll. i\Iosl, hogy az 1�pílkezés 
befejezése meglörlénl, szúmaclúsnnk 120.000

pcngö kiadúst mutal. 
Ha az építkezésből fcnlmarncló adósságol. 

az épilkczési összegei és a templomra befolyú 
pénzt üsszehasonlíljuk, azt kérdezzük. honnail 
is jöll össze az a sok pénz, amit kifizettünk. 
\fa a hú ború kii\·etkezlében megszegL·nycdet l 
élel\'iszouyok közt élű sok leslvériink hogyn11 
ludoll jócstlckedelekben ilyen gazdag lenni. 
Isten irúnli húlús ember·i szívek nyillak meg. 
azok adakoztak. Szúmunkra elek az emberi 
szívek a !\tindenhaló megsegilü kegyelmének 
f'orrúsai voltak. Aldja meg az Isten ezeket a 
kegyes adakozókat. 
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Munkatársaink. 

hta: lü1ló lsl\'�ín gondnok . 

. \ komoly <·gyh:1zi t'.•let n mcgnövekcdell 
IH'lmissziúi nrnnkakörrel olvan terhel ró lclké
sz<•ink vúllúra. amit <'f;Y PIIIIH'r elhordozni nem 
tud. Virúgzó hilt'•let f'zt'·rl csnk nhhan a gyidc
k<·zclhcn lelwl, ahol a lclkt'.•sz.nck hívei kör<;
hiíl 111u11kalúrsai akadnak. Törn'm· :'dlal 111ell1: 
úllíloll gondnok. prcslJilcr, sllJ. m1;nkalúrsako11 
kívül scgítöjc l<'hcl <'gy-egy ldki :1júndékkal 
(karizmúval) megúldolt egy(•n. 

:\Iennyivel inkúhb sziiks<�gc rnn segílőlúr
sakra a ldk<'.•sznek. ha az eg�·húz nagy feladat 
nll'goldúsúra v:'tllalkozik, pl. lc·mplomépílésre. 

Islen1H'k cgvhúzunk irúnl ,·aló csodúlalos 
jós:'tga ahhc'll is· ·kilíinik. hogy nz rrsckujvúri 
gyiilckczC'lnck mindig vannak lelkes rnunkúsai. 

Szc>ghcö .Júzscf Uígondnokot említem elsii
nek. Egyhúznnk irodai, ügykezelési munkújút, 
IC'ml'lom{·pílési szúmad:'isail vezeti nagy buz
galommal. A lúrgysorsjálék megrendezésének 
óri:'1si renclezésél ö bonyolílolla le nagy mcgelé
gc<lésre Berky Teréz segítségével. 

Dr. ílaranyay Dezső, kir. járúsbírósági el
nök a templomépítési -bizolls:'lg elnöki Liszlél 
vállalta. A különböző bizottságok határozatai 
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n.\la futottak Össze s kidolgozva juLLatta azokat 
a presbitérium elé. Nehéz kérdések egész sorát 
oldolla meg józan magyar itélöképességével. 

Dr. vitéz" Fekcls Imre, ügyvéd, presbiter 
pénzügyeink szellemi és anyagi teherviselésé
ben van nagy segílségíi nkre. Egyházunk jogi 
képviseletét v{tllalla. Józan, vidúm élethülcsele
te sokszor öntött új erőt belénk. 

Nagy hálával larlownk Istennek Katona 
János, ny. útbíztos, presbileríinkért. Egyhú
zunk mindenese. aki ha kell irodai munkát vé
gez, ha kell híveket Iá logal, ha kell az építés
nél felíigyel. Elmonclhaljuk, lemplomunknúl 
egyszer sem keverték meg felíigyelele nélkül a 
beton!. Napsütésben, szélben mindíg olt lálluk 
egyenes alakját. Egy a lkalommnl erős hüléssel 
találta oll a lelkipásztorunk. Kérle, menjen 
most haza, merL fé!Li egészségét. Nem lehelelt 
akkor sem elkiilcleni onnan. 80 felé tarló élet
éveivel még a vármegyékben folyó gyüjt'ésben 
is részt velt. Atdja meg öt a jó Isten. 

Szőcs Imre presbiterünk egyházunk misz
szionái:usa nevet érdemelle ki. Városun.kban 
mindenkit ismer. Meleg szíve, mély vallásossá
ga sok Lévelygö egyhf'i:zlagunkat hozoll a gyii
lekczet i közösségbe. Régebben a. vidéken, most 
Érsekujvár városában gyüjlölt a templomra. 

Halász Vilmos asztalosmester, pénzlá ro
sunk, csencles, szorgalmas odaadással végzi a 
pénzkezelés munkáját. Templomunk finom 
asztalos munkája az ö vállalkozásában készül. 

. Pintér Géza ny. főmozdonyvezető az iro
dai munkában segít nagy buzgalommal. Pon-
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tos, szorgalmas segítőtárs. Léva városában ő 
volt a gyiíjtőnk. 

llt kell megemlékeznem a gyííjtési munká
ban résztvevő testvéreinkről még, u. m. Csont
hó L. gyári munkás, presbiter, néhai Vl�gh Béla, 
Mácsik Béla, Fodor Sándor, Illés Zsófin, özv. 
Vágó Lajosné, Fejes Ilona testvéreinkről._ Kii
lönösen {tldotl voll Illés Zsófia testvérünk 
munkája. 

Legalább névleg említem meg: Seres 
Istvánt. Szántay .Józsefet, Zóbel Dezsőt. Göőz 
.Józsefet, Elek ·szih'írd Púll, Balogh Ference!, 
Gombos ,Sándori, Rátz Gáspárt, Elek Bélút, 
Huszár Kúlmúnl, ifj. Katona. .Júnost, Kéry Púlt. 
Dc ki tudná felsorolni mindegyik ncvél. 

A templom belső berendezésére újból gyüj
lést inclílolt11nk híveink körében. Ezl a nrnn
kút nűeg:\'letiink buzgó lagjni Yégzik . .Jó mun
kút végzrlt Szekeres .Túnosné, elnöknő, Hnszár 
Káln1únné. Nyárúd:v Sándorné. .Ziska Etelka. 
Szöcs Imn'.•né, Frischcr .Takabnt\ Berky lestvé
rek. 

Szikszn? .Tóz:ilefné, Dr. Csúhalmy Bolcli
zsúrné, Elek Szilárd Pálné, Seres Istvúnn1\ 
Klincla Aladárné és soknn músok. Nagy Sán
dorné, lelkipásztor neje és Udvaros 'Ferencné, 
lb. főgondnok felrsége az Úrasztala terítők 
megszerz(-se és clkészíltelése kö-riil bm::golkod
tak ereclmén?esen. Testvéreink Úrasztalára, 
szószékre, padokra, stb. szép megajánlásokat 
leli ek. 

Istennek áldását kérem minden testvérem
re, aki a nagy munkában részi velt. Mind 
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templomépítők, egyben Is·ten országának épí
tői is. Az építő kövek összchordásáb:rn segítet
tek. azl hitték, csak látható templomot építe
nek, Isten pedig belőlük épíii meg mint élő 
köYCkhől az O láthatatlan templomát, mcrl 
életük fundamentuma a Krisztus lett. 
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A templom műszaki leirása. 
frl:1: Szcghcő Zsigmond vfü•osi fűmémiilt. 

Az érsek11jvári reformúl11s Hú I n n d :'1 c; 

lcmplom n Ciázgyúr és n Zollhny qlcúk keresz
lcziích'�sén{·I lévö Horlh�, lslvún téren {:piill. .-\ 
lemp!omlelkel Dr. Bézier Gúbor polgúrmesler 
inclílvúnyúra trsekúj_,·úr megyei ,·ú-ros ajúnd1;
kozla az (-rsekí1jYúri- református cgyhíiznnk .\ 
lelek hel�•szinraj:d szúnrn. 632()/2 .. leriilcle pedig 
8:{;3 nég�·szög iíl (29913 m2). A háromszög nlakú 
lelek mind a három oldalról utcúkkal vnn 
hal:írolva. A templom a lelek közepén helyez
kedik el úgy, hogy a főhomlokzata a ,Szt. 
Islvún-lér felé néz. A torony a templom johh 
oldalához csatlakozik a J'öbejáral vonalúlól 50 
cm-re hálrn ugorva. A templom beépflell terii
lele :310 m2

, a telek többi része parkosítva lesz.
A templom építési vonalait városunk újabb 

(•piileleinek modern stílusa határozta meg. 
Vagy egészen modern, lapos lelejíí, vagy az 
erdélyi templomok mintájára kialakuló ma
gyaros templom formál válaszlhalluk volna .. A 
hypermodetn templom híveinknek nem lel
szel 1, a magyaros forma épüleleinklöl elütött, 
azért a történelem és a :reális szúmítás lell 
irányadónk. . Templomunk a régi magyar 
templomok 6-francia tetőzetét nyerte, amelyet 
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nzonban nem vastag téglafalak, hanem erős 
vasbeton oszlopon nyug,·ó betonkoszorú hor
doz. A vasbeton oszlopok bordaszerüen kiálló 
vonalaiba szépen illenek a hosszúkás egyenes
vonalú ablakok. A tornynnk őrtorony. Falán 
lőrés ablakokkal. tetején a világ négy tája felé 
kilátóval. Célunkat, hogy templomunk mo
deT'll és mégis jellegzetesen magyar legyen, 
szakértők szerint elértük. 

A templom beton alapokkal, égetett téglá
ból épült, fa tetőszerkezettel, illetőleg mennye
zettel, amely mennyezet ívesen van kiképezve 
és a tetőszerkezettel összedolgozva. A mennye
zetet alulról heraklillal lmrkolluk, amelyre 
nád és vakolat jött. A telő és a torony hódfar
kú cserr.ppel van feöve. A templom, valamint a 
torony külseje terméskő lábazallal, fehér, fé
sii lt nemes vakola llal, kés7.ii 11. A belső vakola l 
síma, meszes vakolat világossárga festéssel. 

A templom padlózata mozaiklapokkal, az 
Úrasztala és a szós,zék körül fehér mükővel, a 
karzal és a tanácsterem padlózata pedig hajó
padlóval van borítva. Az ajlók tölgyfából, az 
ablakok puhafáhól készüllck. Az ablakok dupla 
iivegezésüek, a külső közönséges ablakiiveg, a 
belső katedrál-üveg. A szószék mögötti fal egé
szen az orgona karzat mellvéd magasságig 
tölgyfával van burkolva, ugyanez a burkolata 
a· szószékkel szemben lévő nagy karzat mell
védjének és tartóoszlopainak. A templom pad
jai gőzölt QiikkfáböJ; készültek. Az Úrasztala és 
a szószék anyaga tölgyfa. A fűtést express
heating kályhával akarjuk· megoldani, mindad-
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dig, míg a lervbevelt villanyhilést he nem ál
líljuk. ,\ villany a templom összes helyiségeibe 
be van vezetve. 

A templom belső mérete 1 0x�0 m. belma
gassága 1 O.i m. ,\ föb::-júral fölöll egy 10x6 m 
nagyságú knTZat van. Ezen karzaltnl szemben 
,·ai1 egy kisebb knrznl -l-.fixG m mérellel :11. 

orgo1rn C'lhclyezésérc. .·\ ki'>ehh karzal alall 
,·an elhelyezve a lnnác�le-rem -!.5xG m alaptcrii
lcllcl. Trnúcslcrmiink elől! kis elüszoba van, 
onnan nyílik a ,vc. ,\ lorony, valamint a tn
niicstcr<>m alall pince van. 

A föhe,iúrall:11 szt>mbcn van elhelyezve :1 
szószPk. f'ölölle n kis lrnrzalon a rn vállozalú 
orgona .. \ szószpk elölt van a'l Úrasztala. Az 
úrn�.zlnlúlól johhrn és halra pre�bileri padok 
,·annak. .-\ baloldalon lévő első preshileri pad
nak a fal felé való meghosszahhílásúhan nyer 
elhelyezési az orgona kél manuálos jáLSlóasz. 
lain. 

,\ templom föhomlokzalúnak magassága ,\ 
lalajlól a gerincig mérve 1 •l.ö m. ,\ torony 
magn.<;sága a lalajtól n csillagi.•� :,ö.3 m. 

A lcmplom férőhelye a kövclkezö: 
1.) Lelkészi ii lő hely 4. 
2.) .Preshiterj iilőhely 24:. 
:3.) Templomi iilőhely 168. 
4.) Karzn I i ülőhely 102. 
5.) Templomi állóhely 150. 
G.) Karzali állóhely GO. 
A lcmplomol Szeghcö Zsigmond építész

mérnök tervei alapján viléz Bácsalmásy Mihály 
épilömester építette. 
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Egyesületeink és a gyülekezet 
belmissziói munlcója. 

Irta: Seres Endre, a S.D.G. kollégium elnöke. 

Az elsö, ideiglenes templom körül kialaku
ló gylilekezel folytonos szaporodása arra kész
Lelle az egyház presbitériumát, hogy a bel
missziqi munkát elmélyítse és kiterjessze. A 
munka nélkiilözhetctlcn YOIL a város nagy ki
terjedése 6s töhh egyhúzlagnnk anyagi elesell
sége miatt. Előbbi ok folytán sokan elmarad
tak a templomból, az utóbbi ok pedig az anya
giakon keresztül a l(,lckhalúszal zsúlcmúnyávú 
lelt"e szegény híveinket. A mi belmissziónk két 
irányban mozgott. Elvinni Tslen IgéjN a 
l'emplomlól Lúvol lakó hív<:>inkhez is, az Ige 
foglyaivá lenni ökel. Amilyen mértékben ú:rrá 
Jelt ezek fölötl az emberek fölöll az Isten 
akarnia, olyan mértékben fogyot l lakóhelyük 

- és n. templom közli Lávolsiíg. A minden csiilör
tök este tarloll kedves vallúsos esték és.hiblia
órúk pedig annyira meggazclagítollúk szegé
nyebb_ sorsú híveinket is, böséges lelt adomú
nyuk és valah:í.nyszor segítségre szorull lestv�
reink egyike, mindig tudtunk támogatús-t nyuj
lani. Az 1934-1938. (>vekhcn behnissziói mun
kánk egyelem.es volt és nem lagozóclolt ágakra
asszerint, hogy kikre i:r>ánynl, vagy kik végzik.
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Munkásai arra alkalmas férfiak és nők vollak. 
1938. évvel a léleksziunb:rn megsznporo

doll gyülekezet az üskereszlyén élelformúi
ból kilép s a s:l.iikség últal kövelell módon 
széllagolj:l helmissziós munkáját. 

.-\ Soli Deo Glorin kollégium nlakul me:.: 
elsönek s magúlin gyüjli a középiskolús ifjúsá
got; fiúknL lányokat egyaránt. Komoly mun
kúj{1val csakhamar megnyeri a gyillckezel bi
znlmúl. meri ez az egyesiilcl hiYaloll nrra, 
hogv a jövü kor számnrn gerinces/ magynr. 
eiyhúzunkhoz hííséges férfiaknl és/ nökel ne
veljen. lelkíiket biblinköreikhen �z Igével, lu
dúsukal pedig haswos olrnsmí11 �·okkal és elö-
aclúsokkal gazdagítják. ,-

A Nőegylet Nagy Sándo,r lclkipúszlor és 
Sr.ckeres .Túnosné elnöknő ezelésével indítja 
meg munkájú!. Vállnlliík, a szegénygondozúsl. 
a helegek. elcsellek vigas1.lalásúl, a tévelygők 
felkeresését. Mivel felismerték, hogy músokal 
csak úgy tudnak e!iíhhrevinni hilhen. szerelr:!
hen, ha elöbh maguk is erőt gyiijlcnck nz l'iel 
kiinFébül, a Szentirúsból, e1.ért minden h�t<'n 
rgyszer az Tge világossága köré gyíílnek lelki
pásztorunk vezetésével. 

A vasárnapi iskola az S.D.G. munkaköré
ben alakul meg gyiilekezeliink legkisebbjei. az: 
elemisliik szúmára. Múr zsenge gyermekkorban 
bele vet-jiik ill a jó mngot gyermekeink szívébe. 
Hcformálus keresztyén légkör veszi őket köriil 
a vasúrnnpi iskolában. 1\foglanulnnk énekelni, 
imádkozni. nemesen játszani. Ha egyik, \'agy 
másik a családi körben rosszal lát, a vasárnapi 
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ískoln az ott nvert benyomással feledtetni akar
ja nzl. Lcgszcl;b clisrn�résl vasárnapi iskolánk
ról egyik édesanya adta, mikor így széll: -- �cm 
tudom, mi van kislányommal, dc mióla ide 
jár, egészen megvúltozotl és a 13ibliál is olva<;
sa. Szép munkúl végzclt ill SzE'keres Júnos 
presbileriink. 

A KE'rcszlyén Ifjúsági Egyesület a legfiala
labb szervezet gyiilekezctiinkben. 19-11. ö,1.�'11 
nlalrnlt meg. Az iskolúha nem járó ifjúság11nkat 
foglalja magába. A BilJliúval való foglalko;,,ús, 
nemes szórakozás. amivel más lrn.szonlalan, 
söl kúros környez.c.lhöl kivonjuk ökel, arány
lag rövid idő alall is érezleli halásál. 

.-\z e_'(yhúzu11k előbbiekben felsorolt bel
missziói egvc5iiJelei a saját keretei közöLL vég
zeLL munkából sokszor kilépnek: és összefogrn 
jelentkeznek· egyházunk munkamezőjén. Így 
cgyiil l csinúlj(1k a nagyobb rendezéseket, egy
házi ünnepélyeken mindegyik szer,ephez jnl. 
Különösen kedves a karúcson:vi szeret el 1111111-

kájuk. :Mulallaló előadással pénzt szereznek. 
Azlán . házról-házra járnak, adomúnyolrnl 
gyi.íjlcnrk; ruhát, élclmel kérnek. Amikor át
vizsgálják az adakozók névsorát, látják, 
hogy mindenki adott, csak a. Jcgszegényebhje 
nem.· Ők majd kapnak Lőliink. A Nőegylet, 
S.D.G., K.T.E., a kis vasárnapi iskolások· láza
snn késziilödnck. Végre ilt a nngy nap, a ka
rúcsony előtti vasárnap délutánja. Az egyik
bibliát olvas, a másik magyarázza, a hanna_dik
ímúclkozik, a negyedik szaval, nz ölödik ünne
pi beszédet. 1110nd, a kis vasárnapi iskolások, a
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gyíilekezel dédelgelelljei meg k:nb:rn {!ncklik �
Krisztus Urunknak áldott sz[ilctésél t\s az 0 
n{:ma éj, szentséges éj örökszép énekét. A 
templom tömve. kig�·ulnak az illatos fenyőn n 
gyertyúk, jű a legszebb, az ulolsó míísorszúm. 
É\'röl-évre beteljesedik Krisztus föpapi imája. 
(.János ev. 17. r.) :\ gyülekezet tagjai te�lvéri 
szcrclettcl egymást ajúndékozzúk meg: a tche
lÖsehbek n szegénychbckcl, a nagyok a kicsi
nyekel. u:,. egyhúz vcz.elősége fiainkal 6s leú
nyainknl. :\lindenki boldog. mindenki megelé-
gedel 1. 

Eg�·esiileteink egvhúzunk nehéz n1tmkújá
ban a lcmplomépílésben is halhatós segílségel 
jelentenek. 

Talán ez az első csel, hogy egyházunk 
helmissziós munkújáról beszúmolót adunk. 
Kifelé gyiilí'kczctünkön kívül nagyon nem is 
hallollak róla. Mi ugyanis nem propaganda 
helmissziól csinálunk. hanem alúzntos, csen
des helmissziói munkúnk van. Nem azt ak:Jr
juk, hogy hesz(>ljenck rólunk, hanem azt akar
_iuk. hogy az lsten szóljon hozznnk. Ezért 
lelik meg nálunk a templom, ezért ludiuk 
egymásnak loYább adni a kegyelmi aj:\ndéka
inkat, ezért áldott meg Isten a szép új temp
lomunkkal. Nincs ebben semmi érdekünk, min
den nz Örökkévaló nagysúg:íról, jóságáról, szc
retelfröl beszél. Mindezekért egyedül Istené :1 

dicsőség. 



Búcsú kicsiny templomunktól. 

Kicsiny templomunklól, amelyben 1934-
Hl-12. években imúdtuk Istent. 1\)42. november 
l-én t:ulolt islenlisztclettel búcsúztunk el. Is
lcnigéjét l. :\lóze:- 28. ·rész 16. Yerse alapján hir
dettük. Istentisztelet végén elénekeltük a hiin
nuszt, majd Nagy Sándor lelkipásztor az aláhl,i
beszédben köszönte meg Udvaros Ferenc tb.
főgondnok áldozathozatalát, nmellyel 8 éven át 
templom részére kelyiséget adott.

Isten gyermekeihez nem illik a hálátlanság. 
:Most hát. miután Istenigéjével elbúcsúztunk 
e hajléklól, nmely mint a kagyló. drága gyön
gyöt termel, Isten ékességét, benne hívő, neki 
engedelmeskedő lelkeket nevelt, feléd fordul 
test vérünk mindannyiunk orcája. Szivünkböl a 
hála, ajkunkról a köszönet száll_ feléd. Kőből, 
téglából épített hajlékot adtál, hogy Isten temp
loma legyen és megépült általa emberi szivek
höl, élő kövekből a láthatatlan templom. 
E h'.Lhalallan templom bollívei alatt_ test
vérek hajtják meg ma előtted fejüket. 
Cselekedeted tanítás számunkra. Amikor nagyon 
megpPóbált Isten, nem zúgolódlál, hanem haj
lékot adtál nagy Neve tiszteletére. Ma előtted is 
ritkul a t_itkokat takaró fátyol és vallod: Azt 
bünteti, kit szeret. 

Kérjük a Mindenhatót, áldjon meg téged, 
áldja meg tiszta szivíí hitveseclet, áldja meg 
gyermekeidet. Isten pedig egyházunk jótevői 
sorában egyszerű emberek, és I. Rákóczy 
György, Lorántffy Zsuzsanna niellé odaírja ne
vedet: Udvaros Ferenc. 
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