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Előszó. 

Nekünk protestánsoknak nagyon nevezetes az 
1911-ik esztendő. Ugyanis ezelőtt négyszáz évvel: 1517. 
október hó 31-én történt, hogy doktor Luther Márton 
a bűnbocsátó cédulák árulása ellen írt 95 tételét 
a wittenbergi vártemplom ajtajára kiszegezte és ez 
által megkezdte a reformációnak, a hitjavításnak 
szent munkáját. Bár most ez a véres világháború, 
úgyszólván minden gondolatunkat leköti és akarat-
erőnket édes Magyarhazánk védelmében, szolgálatá-
ban, diadalrajuttatásában igénybe veszi, mégis arra 
is indíttatva érezzük magunkat, hogy most, a refor-
máció négyszáz éves évfordulója alkalmával vissza-
tekintsünk a régmúlt időkbe és megemlékezzünk azok-
ról, melyek dr. Luther Márton kalapácsütései óta, 
a közelben és a messze távolban, e mostani jubiláris 
évfordulóig történtek. 

Sok protestáns író-ember törekszik most arra, 
hogy éppen ebben az esztendőben fény árasztassék 
gyülekezetek, egyházmegyék, egyházkerületek és egy-
házegyetemünk múltjára. Engemet, kinek az Úr itt 
a somogyi evang. esperességben mutatott munka-
mezőt, ennek az egyházmegyének múltja érdekelt leg-
közelebbről. Azért erre nézve végeztem kutatásokat. 
Sajnos nem tudtam a feledés homályából annyit ki-
ásni, amennyit szerettem volna, mert a gyakori há-
borúk fergetege sok vagyont és életet megsemmisített 
és a vallásüldözés vihara sok pusztítást végzett, sok 
emléket elsepert, eltemetett. Mégis mikor a régi ira-



tokát olvasgatva, kitartással kutatgattam és egyház-
megyém múltján elmerengtem, fény áradt lelkem elé. 
Szinte visszavarázsolódtak és élénk színekben állottak 
elém egyházmegyém gyülekezetei, nemcsak Somogy 
vármegyében, de Zala vármegye területén is, ott a 
nagy Muraközben is, sőt Horvát-Szlavonország föld-
jén is, több olyan helyen is, hol ma evangélikus gyü-
lekezet nincsen. Megelevenültek lelki szemeim előtt 
egyházam nagy alakjai, apostoli buzgóságu lelkészek, 
bátor szivü felügyelők, hűségesen munkálkodó taní-
tók és törhetetlen ragaszkodásu hívek s hallottam 
ajkaikról, verőfényben és sötét éjben felém harsogni 
Lutherünk diadalmi énekét: „Erős vár a mi Istenünk". 

íme, itt van, bár az első időkben, a mult köd-
fátyola által borítva, egyházmegyénknek eddig meg-
futott pályája, története. Ez is a Krisztus evangéliu-
mához való szilárd ragaszkodásra buzdít. 

Én úgy érzem, hogy jó volt ráhajolnom régi 
írások elsárgult lapjaira és leolvasni azokról, ame-
lyek a mi tanulságunkra megírattattak. Sohasem 
éreztem a kutatás terhét, hanem csak örömét és most 
hálát adok Istennek azért, hogy nekem egészséget és 
erőt adott e kis könyvem megírásához. Köszönetet 
mondok kartársaimnak és mindenkinek, akik adatok 
szolgáltatásával, vagy másképpen segítséget nyúj-
tottak nekem. 

Dunántúli evang. egyházkerületünknek, a refor-
máció négyszázados emlékünnepe alkalmával Sopron-
ban, 1917. szeptember 26-án tartott jubiláris közgyű-
lése e pályázati munkámat pályadíjjal tüntette ki, 
de nekem az lesz igazi jutalmam, hogyha a Szíves 
Olvasó hite e mű olvasása folytán magasabb lángra 
lobban, szíve megtelik evang. egyháza iránti boldo-
gító szeretettel és tántorgás nélkül igyekszik haladni 
a Krisztus nyomdokán. 



I. Előzmények. 

Itt Somogy és Zala vármegyék földjén, hol a so-
mogyi ág. hitv. evang. egyházmegye gyülekezetei van-
nak, régen — sokszor gyors egymásutánban — különféle 
népek laktak. Azok a kőfejszék, kőbalták, hamvvedrek, 
urnák, bronzlándzsák stb., melyek a kő-, illetve bronz-
korszakból származnak és e vidéken több helyen nap-
fényre kerültek, visszavezetnek minket hazánk történet-
előtti, praehistorikus korába, melyből semmi írott emlék 
nem maradt ránk és némi halavány képét mutatják 
annak, miként élt itt az ősember. 

Meghatva állunk meg az urnasírok előtt, melyekbe 
az édesanya játékedényeket, agyagállatokat és gyöngy-
szemeket helyezett a korán elhunyt kis gyermek kihűlt 
tetemei mellé. A hitért lángoló lelkünk rokonszenvvel 
nézi azokat a megkövesedett növényi ételmaradékokat, 
melyeket a gyászolók helyeztek — a túlvilági életre — 
a halott mellé, mert annak a bizonyságát látjuk ebben, 
miszerint az ősembernek szivében is élt némi sejtelem 
a másvilágról. A földnek mélyéből előkerült bálvány-
szobrok meg emlékeztetnek minket az ősembernek a 
teremtő Isten utáni vágyakozására. Vármegyénk több 
városának és községének határában talált ősi leletek 
között különösen nevezetes a gyékényes—budapesti 
vasútvonalon, Dombóvár közelében, Nagyberki község 
határában levő Szalacska-hegyen talált kelta-lelet, mely 
a keltáknak Szalacskán volt pénzverő- és öntő műhelyé-
nek maradványait tárta fel, mintegy 400 darabból álló 
teljes felszereléssel, kalapácsok, ülők, prések, pénzek-
kel, melyek a sümegi Darnay-muzeumba kerültek és ott 



láthatók. Ez a keltalelet is tanúsítja, hogy itt a dunán-
túli vidéken kelták is laktak és pedig több száz éven 
keresztül. 

A keltákat a rómaiak győzték le. Akkor ezek lettek 
itt az uralkodó nép. A római légiók gyorsan hozzáláttak 
a táborhelyek és az ezeket összekötő utak építéséhez. 
Meghonosították a szőlőtenyésztést és terjesztették a 
műveltséget. Nagyobb városaink: Keszthely, Szombathely, 
Sopron, Győr, Veszprém stb. itt az akkori Pannoniában 
római táborhelyek voltak. A római katonák által épített 
utaknak sok helyen megmaradt részét, egyik-másik vi-
déken, népünk még ma is „római útnak11 nevezi. 

De a római uralom is megdűlt, összeomlott. És más 
népek jöttek e vidékre. Egymásután laktak itt: jazigok, 
hunok, gótok, avarok, szlávok, germánok stb. Magyar 
őseink a 896-ik év táján vették birtokukba hazánknak ezt 
a részét, melyen nagyobb ellenállásra már nem találtak. 

Zala- és Somogyvármegyék területén helyezkedett 
el Eőrs (Eurs) vezér és törzse, meg Bulcsu vezér és 
nemzetsége. Eőrs emlékét őrzik Kővágóőrs, Kisőrs, 
Alsóőrs, Felsőőrs falvak. Bulcsu vezérét pedig Bulcsó, 
vagy Bölcső, mely most Barcs mellett egy kis major 
„Belcsa" néven. 

I. István királyunk (Szent István) népének jól fel-
fogott érdekéből a keresztyén vallást hamar elfogadtatá 
alattvalóival, a magyar néppel. Ezen az országszélen 
ugyan ellenállásra talált a régi vallást és nemzetsége 
függetlenségét féltő Koppány (Kupa) somogyi vezér 
részéről, aki Somogyváron lakott és aki állítólag az 
özvegy fejedelemasszony kezére és a trónra is vágyott, 
de a nagy harcban István király lett a győztes. Koppány 
vezér az ütközetben elesett és István király a somogyi 
népet a keresztyén vallás elfogadására bírta és arra 
kötelezte, hogy a tizedet minden terményéből beszol-
gáltassa a pannonhalmi monostornak, azzal, hogy akinek 
10 gyermeke születik, az a tizedik gyermeket is a nevezett 
monostornak adja. 
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A következő évszázadokban aztán Zala- és Somogy-
vármegyékben is hatalmas lendületet vett a keresztyén 
vallás elterjedése és megerősödése. Nagy számban léte-
sülnek plébániák, monostorok, apátságok. 

De idők múltán nagy baj érte az egész egyházat. 
Bár Jézus tanítványait apostoli útjukra, egyházának 
építése végett, ezzel a parancsolattal bocsátotta el 
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtésnek", az emberek megfeledkeztek erről. 
Elhanyagolták a Szentírásnak olvasását, mellőzték az 
Isten igéjének hirdetését, sőt a Krisztus igaz tudományát 
emberi tanokkal keverték, meghamisították. Ennek követ-
keztében szükségessé vált a becsúszott tévtanoknak 
kiküszöbölése, az egyháznak az evangelium szerinti 
megjavítása, reformálása. Ezt munkálta a hitjavítás, 
a reformáció. 

Már a francia Vald Péter, az angol Wikliff János, 
a cseh Husz János és az olasz Savonarola arra töre-
kedtek, hogy az egyháznak egyik-másik tévtana kikü-
szöböltessék, a bűnök eltávolíttassanak és a hívek élete 
jobbá legyen. 

Aztán elküldötte az Úr az egyháznak főben és 
tagokban való megjavítására dr. Luther Mártont, a witten-
bergi egyetem tanárát, aki azzal kezdte szent munkáját, 
hogy 1517. október 31-én, a bűnbocsátó levelek ellen, 
a wittembergi vártemplom ajtajára 95 tételt szegezett ki 
és aztán más, az egyházba becsúszott visszaéléseket 
megszüntetni igyekezett. Nem akart ő az egyházból 
kiválni, de az egyháznak a Szentírás útmutatása sze-
rinti megjavítását kívánta. Mikor azonban a római pápa 
őt és társait kiátkozta, akkor kilépett a róm. kath. 
egyházból. 

Ekkor, — Isten akaratából, — létrejött az evan-
géliumi keresztyén egyház, melyben azok tömörültek, 
kik egyedül a Krisztus evangéliumát tartották a keresztyén 
hit és vallásos élet kútfejének és irányadójának. Az éhség 
és szomjúság az igazság, az Isten beszédének igazsága 



után nagy volt a lelkekben. Azért nagyon sokan talál-
koztak, kik a reformációnak hívei lettek, az evangélikus 
hitet felvették: Németországban, aztán Európa többi 
országaiban is, köztük Magyar hazánkban is és ennek 
somogyi és zalai részein is. Erős meggyőződésévé, hitévé 
vált sokaknak, hogy az ev. egyházban inkább kereshetik 
Istennek országát és annak igazságát, jobban munkál-
hatják boldogságukat és üdvösségüket. A Bocskay István-
féle szabadságharc, mely az 1606-ik évi bécsi béke-
kötéssel végződött, már kivívta a protestánsok számára 
a teljes vallásszabadságot. Abban az időben Magyar-
ország lakossága túlnyomó nagy részében evangélikus 
volt. A főnemesség — három család kivételével, — a 
köznemesség, meg a szabad királyi városok polgársága 
úgyszólván mind és a nép többsége a reformáció tanait 
vallotta. 

II. A reformáció elterjedése a somogy- és 
zalamegyei részeken. 

Az evangéliumnak meggyőző ereje mellett, a pro-
testáns főuraknak pártfogói közreműködése is hathatósan 
hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció oly gyorsan terjedt 
el ezeken a vidékeken is. Köztük első helyen kell meg-
említenem az evangélikus Nádasdy Tamást, aki Kanizsay 
László volt soproni főispánnak, a dunántúli vidék leg-
gazdagabb földbirtokosának árváját, a fiusított Kanizsay 
Orsolyát vette nőül és akinek nemcsak a felső vár-
megyékben voltak nagy uradalmai, mint Német-Keresztur, 
Kapuvár, Csepreg, Léka, Sárvár, Egervár, Csókakő, 
Moór stb., hanem itt lent Zalában és Somogyban is, t. i, 
Nagykanizsa, Zákány, Iharos, Iharosberény, Pogány-
szentpéter, Csákány, Szőcsény stb. Róla tudjuk, hogy 
birtokain legalább már 1534-től fogva kiváló ev. lelké-
szeket, tanárokat és tanítókat alkalmazott, köztük a tudós 
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Erdősi Sylvester Jánost, a jeles Dévai Biró Mátyást, 
Szeremlyéni Mihályt és ezeknek prédikálása meg tanítása 
által sok lelket vezérelt az evang. hitre. Sárvár mellett 
Uj-Szigeten könyvnyomdát állított, mely nyomda Mátyás 
király híres budai nyomdája után az első magyar 
nyomda volt hazánkban. Ez által a nyomda által, külö-
nösen azóta, hogy benne 1541-ben Erdősi Sylvester 
János fordításában az első magyar ujtestámentom meg-
jelent, nagy sikerrel terjesztette a reformációnak nyom-
tatványait, könyveit, főképpen a magyar nyelvüeket. 
Nádasdy Tamás 1554-ben Magyarország nádorispánja, 
a magyar király helytartója lett és az igy nyert magas 
állásában még nagyobb mértékben működhetett a pro-
testáns gyülekezetek javára. Bár Sárvár volt a székhelye, 
többször járt itt ezen a vidéken is, nemcsak magán-, 
hanem országos ügyekben is. Kevéssel halála előtt is 
lejött, hogy Zrínyi Miklóst a török elleni harcaiban 
segítse. Itt betegedett meg. Betegen indult innen hazafelé, 
de csak Egervárig juthatott el. Ott halt meg, mai napig 
is jókarban álló, négytornyu várában, az 1562-ik év 
június 2-án. 

A második hatalmas patrónus enyingi Török Bálint 
volt, aki 1523-ban Mária királyné udvarhölgyét Pemp-
flinger Katalint vette nőül és éppen neje révén a javított 
hit tanainak meghódolván, a reformációt nagy kiterjedésű 
birtokain, ezek között a somogymegyei Csurgón, meg 
Szigetváron is és ezek környékén is, nagy sikerrel 
terjeszté. 

A reformáció erős pártfogói között látjuk Batthyányi-
család több, igazán buzgó tagját is, kik Somogy vár-
megye felsőbb részén lévő birtokaikon terjesztették az 
evang. hitet. 

A szigetvári hős: Zrínyi Miklós is pártolta az 
evangélium hiveit. Második neje Rosenberg Éva is pro-
testáns volt. Fiát: Györgyöt is evangélikus szellemben 
neveié. Sok adat szól amellett, hogy ő maga is evan-
gélikus volt. 



Horváth Márk szigetvári várparancsnok 1556-ban, 
vagy protestáns papot hivatott a várba, prot. istentisz-
telet tartására, vagy pedig katonáit küldte Kálmáncsehibe, 
Szegedi Kis István meghallgatására. Benső baráti viszony 
állott fenn közöttük. 

Majd néhány évtized multán, úgy az 1590-ik év körül 
Nádasdy Tamásnak nyomdokaiba lépett fia: Nádasdy 
Ferenc, a törökverő fekete bég, a kiváló magyar had-
vezér és valamint a felső vármegyékben lévő birtokain, 
úgy itt, somogymegyei uradalmaiban is, — melyek 
Zákányban, Bolhón, Gyékényesben, Barcson, Darányban, 
Erdőcsokonyán, Komlósdon, Kőröshegyen, Alsósegesden, 
Homokszentgyörgyön stb. voltak, — evangélikus hitsor-
sosait igazán fejedelmi bőkezűséggel segítette, támogatta. 

Hasonlót tett kebelbarátja, a szigetvári hősnek, 
Zrínyi Miklósnak fia: Zrínyi György is, aki a Mura-
közben építette Krisztusnak evangélium szerinti egyházát. 
Protestáns lelkészeket küldött Perlakra, Légrádra, Szent-
ilonára, Nedelicére, Csáktornyára, Stridóra, Belicára és 
még sok más város, illetve faluba. Bezáratta a szent-
ilonai Pálos-zárdát. Nedelicén könyvnyomdát állított és 
a saját költségén kinyomatta a kiváló belicai lelkész: 
Bucsics Mihály által horvát nyelvre fordított kátét, 
ujtestámentomot és énekes könyvet, melyek aztán 
nagy szolgálatot tettek a reformáció terjedésének nem-
csak itt, hanem még Horvátországban is, hol már előbb, 
1550 körül Ungnad János br. varasdi főispán is, — ki 
Tübingából hozta magával a reformáció ismeretét és 
szeretetét, buzgólkodott a protestántismus szolgálatában. 

A főurakhoz hasonlóan cselekedett a köznemesség 
is. Megismervén az evangéliom igazságait, elszakadt 
a róm. kat. egyháztól és felvette az evang. hitet. 
Lelkészt választott és az iskolákban, melyeket sok 
helyen akkor állítottak fel és igen helyesen az egyház 
veteményes kertjének tartottak, tanítókat alkalmazott. 

A jobbágyság is örült, hogy a Szentírás, a Bibla, 
igazságait hallhatta és jobb meggyőződését követve, 
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a főurak és köznemesség példájára a reformáció hivévé 
lett. — Példa erre, a sok ezer meg ezer között, 
Tétény Istvánnak áttérése, aki a XVI-ik század végén 
Nádasdy Ferenchez intézett levelében urának azt írta, 
hogy önként, szabad akaratából határozta el magát, 
hogy megtagadja a pápistaságot és elfogadja az ágostai 
hitvallást. 

Természetes, hogy a főurak pártfogása s a nemes-
ségnek tevékenysége csak úgy járhatott megfelelő ered-
ménnyel, ha találkoztak férfiak, kik az Isten igéjének 
tisztán és igazán leendő hirdetésére képesek és készek 
voltak. És hála Istennek, ezeken a tájakon is akadtak 
buzgó lelkipásztorok és tanítók, kik lelkesedéssel vállal-
koztak az apostoli munkára és majd egy helyen letele-
pedve, majd meg apostoli vándorbottal kezükben, városról-
városra meg faluról-falura járva, prédikálták az evan-
géliomot, tanították a népet és rakták le sok gyülekezet-
nek alapjait. 

Emlékezzünk meg róluk! A kiválóbbaknak neveit 
beleirom e kis könyvbe. 

Dévai Biró Mátyás, Nádasdy Tamásnak udvari 
papja, a nádornak nemcsak sopron- és vasmegyei birto-
kain, hanem a Balaton vidékén is terjesztette a meg-
javított vallást. 

Szeremlyéni Mihály, az 1544-ik év körül Nagy-
kanizsán volt ev. magyar lelkész és a vidéken is pré-
dikálgatott, sok helyen megismertette a Krisztus igaz 
tudományát s sokan éppen az ő prédikációinak hatása 
alatt lettek evangélikusokká. 

Sztáray Mihály, a Duna és Dráva között téritett 
át sok családot, sőt több falut a protestáns hitre. 

Szegedi Máté, 1550-ben Kálmáncsán volt lelkész. 
Beszédei nagy hatást gyakoroltak a szigetvári katonákra 
is. Utóbb, Teryek Tamás kanizsai várparancsnok közben-
járására, Sárvárra Nádasdy udvarába került és ott már 
1562 előtt működött. Ő lett 1577-ben a dunántúli evangéli-
kusok első superintendense. 



Melius Péter, ki Horhiban született, szintén itt 
kezdte meg prédikátori működését és innen vezette őt 
az Űr kegyelme magasan ívelő pályájának megfutására. 

Szegedi Kis István, kálmáncsai prédikátor és 
superintendens nagy sikerrel fáradozott a megjavított 
egyház szolgálatában. 

És az Úrnak e megnevezett és még más szolgái 
annál áldásosabban tölthették be apostoli tisztüket, mert 
az 1526. augusztus 29-én bekövetkezett mohácsi vészben 
sok róm. kath. pap elesett, sok meg plébániájáról a török 
elől felsőbb vármegyékbe menekült és a pásztor nél-
küli nyáj annál szivesebben fogadta az evangéliomnak 
hirdetőit, mert ezek a Szentírás tanításával Istenhez 
emelték, a török rabiga alatt vigasztalták, bátorították 
és erősítették. Sőt a róm. kath. klérus tagjai között is 
számosan találkoztak alpapok is, meg főpapok is, plébá-
nosok is, meg püspökök is, kik protestánsokká lettek. 
Több helyen megtörtént, hogy a plébánossal együtt 
az egész gyülekezet felvette az evangélikus hitet. 
Kechety Márton veszprémi püspök, Nádasdy Tamásnak 
rokona, szintén vonzódott a reformációhoz; 1545-ben 
lemondott püspöki méltóságáról, evangelikus lett és fele-
ségül vette Homonnai Drugeth Antalnak leányát, Borbálát. 

Előfordult az is, hogy bár a török uralom kibeszél-
hetlen sok szenvedést zúdított a magyarra, különösen 
itt a véghatáron élő somogyi népre, mégis egyik-másik 
török pasa „védlevelet" adott a protestáns lelkészek-
nek, hogy azok háborítlanul működhessenek otthon is, 
meg más községekben is. Ez is sok akadályt eltávolí-
tott a reformáció terjedése elől. És az evangélium hódító 
utján sikkerrel haladott előre. Az eredmény szinte a 
csodával lett határos. Mintha egy új pünkösd jött volna 
el. Az evangéliom szelleme ezer meg ezer szívet hódított 
meg. Száz meg száz ev. gyülekezet keletkezett ezen 
a vidéken is, templomokkal és iskolákkal. 

Akkor alakult több gyülekezetünk lelkészének nevét 
is ismerjük. így tudjuk, hogy akkoriban az alábbi he-



lyeken, a következők voltak lelkészek. Kálmáncsán 
1558-ban Szegedi Máté, Beliczán 1573-ban Bucsics Mi-
hály, 1612-ben Sutták Mátyás voltak a lelkészek, Iharos-
berényben 1608-ban Telekesy Benedek, Szentmártonban 
(in Zelinca) 1612-ben Janits Mihály, 1615-ben Dravecz 
Ferenc, Stridón, a jeles Hyeronymus egyházi atyának 
születési helyén, 1612-ben Forgács Mátyás, 1616-ban 
Gederoczinus János, Perlakon 1612-ben Keysznik 
(Küsznik) Tamás, Szentgyörgyön 1612-ben Kanizsay 
János, aztán Makrots Sebestyén, Szentmihdlyon 1612-ben 
Kattav Mihály, Nedeolicén 1615-ben Harczán Mátyás, 
1620-ban Dubinszki Imre, Szent-Márkban 1615-ben 
Vokits György, Rotorban 1616-ban Lenthi Imre, 1620-ban 
Horváth János, Szent-Vidon 1616-ban Jansa Ambrus, 
Csáktornyán 1619-ben Lossitz István, Muraszerdahelyen 
Viniczay János, Légrádon 1620-ban Serény György, 
1632-ben Kálmáncsai Bazil, Koppányban 1622-ben Szent-
gróti Benedek, Szentháromságban 1625-ben Kanizsay 
Farkas, 1626-ban Chrysány Tamás, 1637-ben Halec Miklós, 
Lentiben 1632-ben Molitoris György volt az ev. lelkész. 
Surdon 1625-ben Muraközi Miklós, 1643-ban Károly 
Ferenc, Marcaliban 1625-ben Szakonyi Végh JánosT 
Kisbajomban 1625-ben Zalantay Péter, Szentkirályon 
1926-ban Légrádi Gergely, 1631-ben Zalantay Péter, 
Iharosban 1631-ben Simonidesz Tamás, Tarányban 
1631-ben Kenyeres István, Hahóton 1631-ben Kákoly 
István, Csurgón 1632-ben Révkomáromi Horváth András, 
Zákányban 1635-ben Révkomáromi András, aki Horvát-
országba is eljárt prédikálni és gyóntatni, 1651-ben 
Vincze Ferenc, Udvarhelyen 1643-ban Czeglédy György, 
Söjtörön 1635-ben Hercegh Szőlősi János, 1647-ben 
Szedenicz János, Ötvösön 1651-ben Czeglédy György, 
Ösztörönyén 1652-ben Szegi György, Szent-Ilonán 
1654-ben Tedech (Teschlak) György, Szent-Balázson 
1671-ben Simon Ferenc, Gelsén 1632-ben Csillagh Dávid, 
Nemespátróban 1703-ban Perlaky János volt az ev. hivek 
lelkipásztora. Gelsének tanítója 1706-ban Rosziár Samu 



volt, Véséé előbb Dubovay, majd 1750-ben Paksi volt. 
Somogy vármegyének északkeleti részén keletke-

zett gyülekezeteink közül: Tabon Velits Péter, Tom-
csányi György, Masznitzius János, Schlieger József és 
Vörös, Bábonyban Farkas Fr., Szilágyi István, Köttsén 
Harmónia Mihály viselték, mint lelkipásztorok, 1742-ben, 
illetve 1750-ben az Úr nyájának gondját. E neveket nem 
annyira a gyülekezetek fennmaradt irataiból ismerjük, 
mint inkább abból, hogy e lelkészek hitvallási iratainkat 
Csepregen, Lövőn és más helyeken aláírták. 

Evangélikus gyülekezetek keletkeztek még Laskón, 
Homokszentgyörgyön, Babócsán, Szigetváron, Kapos-
vároD, Segesden, Somogyváron, Somogy szentmiklóson, 
Turnisszán, Pacsán, Kapornakon, Beczén, Sárkány-
Szigeten és Nemesapátiban, mely utóbbi helyen 1695-ben 
Laki János volt az ev. lelkész. Sőt még más, igen sok 
városban és községben létesültek ev. gyülekezetek, de 
ezeket mind felsorolni nem tudjuk, mert a róluk szóló 
írásokat hamar megsemmisítették a bekövetkezett ve-
szedelmes idők eseményei. De azt bizonyosan tudjuk, 
hogy Somogy vármegyében is a plébániák száma na-
gyon leapadt. Hiszen egy jegyzék, mely 1549-ből maradt 
fenn, csak a babócsai plébániát említi a falvak birto-
kosai között. 

És abban a korban, a reformáció fénykorában, 
élénk egyházi élet uralkodott, mely nemcsak a táma-
dások ellen tudott védekezni, de a fejlődést, a virágzást 
is elő tudta mozdítani. Azonban heves hitviták is tá-
madtak és két irányzat jött létre, t. i. a lutheri és a 
kálvini irányzat. 

A Csepregben 1591-ik évben tartott colloquium 
folytán, itt a somogyi részeken is megtörtént a külön-
válás. A vármegye keleti részén élő protestánsok túl-
nyomóan a kálvini irányhoz hajoltak, a nyugati részeken 
lakók pedig állandóan hivek maradtak az ágostai hit-
valláshoz. De így, két ágba szökkenve is szépen fejlő-
dött, virágzott és gyümölcsözött a reformációnak naggyá, 



terebélyessé nőtt fája. Kiskomárom hamarosan ref. püs-
pöki székhely lett és főiskolát is állított, melybe messze 
vidékekről is jöttek a tanulni vágyó ifjak. Ide Kis-
komáromba 1634-ben, jun. 7-re Kanizsai Pálfy János, 
kiskomáromi ref. lelkész és dunántuli ref. püspök egy-
házkerületi zsinatot hivott össze, melyen megjelentek 
a gelsei és a somogyszentmiklósi ág. hitv. ev. lelkészek 
is. Majd 1636-ban ismét egyházkerületi gyűlés volt Kis-
komáromban, hol a somogyi 19 református lelkész kö-
zött megjelent a marcalii evangélikus lelkész: Végh 
Szakonyi János is, kit ref. kartársai a ref. egyházba 
való belépésre biztattak, de ő állhatatosan megmaradt 
evang. hitében. Megjelenésével inkább az együttérzés-
nek akart kifejezést adni. Bizony, hitviták a két protes-
táns felekezet férfiai között gyakran fordultak elő és 
tagadhatatlan, hogy ezek nagy hátrányára, kárára voltak 
a protestántizmusnak, de másrészről meg mindegyik fél 
annál inkább igyekezett egyházának szolgálatában buz-
gólkodni. És Isten a protestántizmusnak áldásait gazda-
gon árasztotta az ő népére. De nehéz idők következtek. 

III. Az ellenreformáció. 
A róm. katholikus papság a reformáció elterjedé-

sének megakadályozása végett már 1523 és 1525-ben 
kieszközölte az országgyűlésnek azon kemény határo-
zatait. melyek szerint Luther követői élet- és jószágvesz-
téssel büntettessenek, sőt megégettessenek. De ezeknek 
végrehajtására nem igen került a sor. Hiszen maga 
a királyné: Mária is az evangéliomi tanhoz vonzódott. 
Aztán Miksa király is rokonszenvvel viseltetett a refor-
máció hívei iránt; a protestáns fejedelmek várták is, 
hogy majd áttér; de ezt politikai tekintetből nem tette. 
Uralkodása alatt (1564—1576-ig) a Protestantismus, mint 
már említettük is, általánosan elterjedt az országban 
Azonban Rudolf alatt, ki 1576—1608-ig uralkodott. 



a jezsuiták, kik 1586-ban telepedtek le Magyarországon 
mindinkább merészebben támadtak az evangeliom hívei 
ellen. Az evangélikusok az országos hivatalból ki lettek 
szorítva és vallásuk gyakorlásában sok tekintetben aka-
dályozva lettek. Császári vezérek: Básta, Belgiojoso stb. 
kegyetlenkedtek, — templom-elfoglalásokkal is; a pro-
testánsokkal szemben. Ugy, hogy ezek Bocskay István 
erdélyi fejedelem vezetése alatt kénytelenek voltak 
a polgári és vallásszabadság védelmére fegyvert fogni. 
Ki is vívták az 1606-ik évi bécsi kötést, mely teljes 
vallásszabadságot biztosít a protestánsoknak. Ezt aztán 
1608-ban az ország törvénycikkei közé is iktatták. 

De a római katholikusok nem tartották ezt meg 
és dacára annak, hogy akkor még a protestánsok túl-
nyomó nagy többségben voltak, a protestánsokra uj meg 
uj zaklatást zúdítottak, templomaikat, iskoláikat elvették, 
papjaikat, tanítóiakat száműzetésbe kergették. Különösen 
történt ez azóta, hogy Pázmány Péter jezsuita 1616-ban 
esztergomi érsek lett és a vezetése alatt álló papság 
minden alkalmat és eszközt felhasznált a protestánsok 
ellen. A mágnások közül sokan engedtek a papság és 
az udvar csábításainak, rangokért, hivatalokért, vagy 
más anyagi előnyökért elhagyták az ev. egyházat és 
aztán jobbágyaikat is kényszerítették a katholikus vallás 
elfogadására. Maga Pázmány Péter, — kinek igen meg-
nyerő modora volt, — körülbelül ötven főúri családot 
térített át a róm. kath. egyházba. Az ő keze lenyúlt ide 
a mi vidékünkre is. 

A surdi anyakönyv táblájára feljegyezve találjuk, 
hogy „Muraköz szigetén a Zrínyi grófok elűzték az 
evangélikusok lelkészeit és tanítóit, Stridó, Szobosztice, 
Szelnicza, Szerdahely, Perlak, Sz. György, Sz. Mihály, 
Sz. Márton, Sz. Mária, Sz. Margareta, Alsó és Felső 
Králova (Királyfalva), Belica, Czirkovla stb. helységekből 
az 1625-ik és 1626-ik években." Ki volt ez a gróf? 
II. Zrínyi György volt ez. A szigetvári hős Zrínyi Mik-
lósnak unokája és I. Zrínyi Györgynek, a protestánsok 



nagy pártfogójának fia volt. Ifjabb korában maga is 
evangélikus volt, de Pázmány Péter őt is a róm. kath-
egyházba térítette, mi annálinkább megtörténhetett, mert 
ez a főúr is sokat tartózkodott a császár udvarában. 
És a hitehagyott, az udvar kegyeire számító gróf kímé-
letlenül dúlta fel előbbi hitsorsosainak gyülekezeteit. 
A királynak, II. Ferdinándnak mindvégig hű embere 
volt. De már a gyülekezetek feldúlásának évében 
1626-ban meghalt. 

Ugyancsak a fent említett anyakönyv tábláján 
olvashatjuk, hogy a Bánffy grófok 1624 és 1625-ben 
Belatinc, Alsó-Lendva, Turnisca, Dobronok stb. helysé-
gekből üldözték ki az evangélikusok vezető embereit 
és semmisítették meg az ottani, valóban virágzásnak 
indult evangélikus gyülekezeteket. Kis-Komáromból 
pedig, — ugyancsak az említett bejegyzés szerint, — 
maga a veszprémi püspök: Jalensith György távolította 
el azokat kényszerrel, az 1638-ik esztendőben. Püspök, 
lelkész, a főiskola tanárai, tanítói kitaszíttattak a szám-
űzetés bizonytalan országútjára. Az akkori üldöztetés 
folytán megszűntek még a nedőczei (nedeliczei), vinniczai 
és szent-vidi gyülekezeteink is. És a baj, a veszedelem 
nőtt tovább. Az ellenreformáció vihara zúgott, rombolt, 
pusztított tovább, I. Lipót uralkodása alatt (1657—1705) 
különösen. Az 1673-ik és aztán az 1674-ik években, 
Szelepcsényi György esztergomi érsek, hogy a protestáns 
gyülekezeteket lelki vezéreiktől megfoszthassa és aztán a 
gyülekezeteket megsemmisíthesse, mintegy 337 papot, 
tanárt és tanítót idézett meg az elnöklete alatt működő 
pozsonyi rendkívüli törvényszék elé. Rájuk fogta, hogy 
a Wesselényi-féle összeesküvésben résztvettek és bár 
azok ártatlanságukat kimutatták, mégis elítélte azokat, 
bebörtönöztette őket, a börtönökben kínoztatta őket és 
végül közülük negyvenegyet Nápolyba gályarabságra 
hurcoltatott, melynek kínjai alatt sokan meg is haltak, 
mint a hitnek vértanúi. 

Az idézésre, innen a törökhódoltságból csak keve-
Mesterházy: A Somogyi Ág. Hitv. Ev. Ker. Egyházmegye Története. 2 
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sen jelentek meg Pozsonyban. A legtöbben inkább 
a közeli török erősség oltalma alá menekültek. De azért 
az a borzasztó üldözés itt is érezteté hatását. Mikor aztán 
a nagykanizsai végvárat, mely a török uralom kapuja 
volt Magyarország felé, annak utolsó pasája: Musztafa 
az éheztető kénytelenség miatt, 1690-ben feladta és 
a török a somogyi részekből is kiűzetett, akkor az ül-
dözés erre a vidékre is teljes mértékben ránehezedett. 

A Tököly Imre szepesi gróf által kivívott győzel-
mek folytán, I. Lipót király kényszerült Sopronban 
1681-ben országgyűlést tartani és azon kimondották, hogy 
a protestánsok szabadon gyakorolhatják vallásukat, de 
a földesúri jog épségben tartásával; papjaik, tanítóik 
visszatérhetnek és elvett teplomaik helyett megnevezett 
ártikuláris helyeken megyénként két-két templomot épít-
hetnek. De a reformáció ellenségei most is azon voltak, 
hogy az e törvényben biztosított jogokat is megnyirbálják. 
Többrendbeli királyi explanációk és resoluciók alap-
ján azt vitatták, hogy az evangélikusoknak csak az árti-
kuláris helyeken szabad nyilvános istentiszteletet tarta-
mok, egyebütt csak magán-, házi istentiszteletük lehet. 
Ezt is Magyarországnak csak azokra a vármegyéire 
vonatkoztatták, melyek 1681-ben I. Lipót uralma alatt 
állottak. Somogyvármegyére ellenben, mivel az 1681 
után került I. Lipót jogara alá, a fegyver hatalma általi 
foglalásra (jus armorum) hivatkozással, azt állították, 
hogy ennek területén csak a róm. kath. vallást szabad 
gyakorolni. El is űzték ám Légrádról (már 1687-ben) 
az ev. lelkészt, Rajczi Andrást és az evangélikus iskola-
igazgatót, Perlaky Jánost. 

Kolonics Leopold, birodalmi kancellár, aki 1695-ben 
lett a magyarországi róm. kath. egyház feje, 1701-ben 
a vármegyéhez olyan rendeletet küldött, mely szerint 
Somogyból, mint a töröktől visszahódított tartományból, 
a protestantizmus kiirtandó. Hogy ennek a kegyetlen ren-
deletnek végrehajtása meg nem történt, az II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharcának is köszönhető. 
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Mikor II. Rákóczi Ferenc 1703. nyarán a szabad-
ság zászlóját kibontotta, az itt lakó protestáns nemesség 
— mely akkor túlnyomó nagy többségben volt és melynek 
soraiból választották, a Sümegen, 1708-ban tartott vár-
megyei gyűlésen Sankó Boldizsár személyében az al-
ispánt is, — annál nagyobb lelkesedéssel csatlakozott 
a kuruc sereghez, mert a szabadságharctól vallása 
szabadságának védelmezését is várta. 

A harcok váltakozó szerencsével folytak. Egyszer 
a kurucok, máskor meg a labancok győztek. Mikor a kuru-
cok győztek, a protestánsok reményei is újra éledtek. 
Mikor a labancokhoz pártolt a hadi szerencse, akkor 
a protestánsok reménye megtört, annyival inkább, mert 
a háború okozta bajokat egyébként is súlyosan érezték 
vállaikon ők is, itt Somogyban is, mely vidék pedig 
távolabb állott a nagyobb harcok színtertétől. Annál 
nagyobb lett szomorúságuk, mikor Rákóczi Ferenc — 
a külföldi fejedelmektől cserbenhagyatva — Lengyel-
országba menekült és a kuruc hadak fegyverletételével, 
1711-ben, létrejött a szatmári békekötés. 

Ez a békekötési okirat Rákóczi volt híveinek mind 
életükre, mind javaikra teljes amneszciát, kegyelmet 
adott ugyan és elismerte a nemzet jogait, meg a pro-
testánsok vallásszabadságát, de ez csak papiroson maradt 
s a protestánsok nem sokáig maradhattak békében. 
Újra megkezdődött a protestáns templomok és iskolák 
elfoglalása, vagy lerombolása, a protestáns híveknek 
a róm. kath. egyházba való, sokszor erőszakos, térítése, 
illetve bántalmazása, zaklatása. Különösen heves volt 
ez a támadás az 1715-ik év utáni időkben. A helytartó-
tanács kiküldöttei, illetve a vármegye hajdúi és katonái, 
a plébánosok által felizgatott róm. kath. tömegekkel 
meg-megjelentek a protestáns helységekben, hogy elűzzék 
a protestáns lelkészt és tanítót, elfoglalják a protestán-
soktól a templomot, a paplakot és az iskolát. Népünk 
természetesen amennyire tehette, védte a maga igazát. 
Több helyen volt összetűzés a két tábor népe között. 

2* 
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Szóládon a vármegyei katonák egy asszonyt agyonlőttek, 
a falubeliek közül 73-at megsebesítettek és még többet 
megkötözve hurcoltak Tapsonyba, a megyei börtönbe. 
Orczi községből 1746-ban elűzték a ref. papot és a vár-
megye a templomot 1751-ben leromboltatta. Alsókban 
a temetőtarthatási jogot is megvonták a protestánsoktól. 
Akkor azok halottaikat a nemespátrói ev. temetőbe 
hozták és temették el. Surdon, — bár ezt az ev. gyü-
lekezetet a vármegye ártikularis helynek jelölte ki, — 
1754-ben a paplakot elégették és akkor a legrégibb 
anyakönyvek, jegyzőkönyvek és egyéb fontos iratok 
a lángok martalékaivá lettek. A nemespátrói ev. hívektől 
az 1731-ben épített új templomukat a róm. katholikusok, 
vármegyei katonák segédkezése mellett akarták elvenni, 
de a falu tisztán evangélikus népe, férfiak és asszonyok 
együtt, mint egy ember, kelt védelmére templomának és 
kikergette a faluból, a nemes községből a fegyveres 
támadókat. Gyékényesben az 1765-ik évben a róm. 
katholikusok az ev. templomot és iskolát lerombolták 
és a harangokat elvitték. És hasonló dolgok történtek 
máshol is, miket a történetíró a mi számunkra nem is 
jegyzett fel; de a sok támadásnak vége mégis az lett, 
hogy gyülekezeteink száma nagyon megkevesbbedett. 

Szentkirályon 1720. ápr. 9-én még volt prédikátor, 
amint ezt az odavaló Peti Ferenc Jankónál őrzött levél 
bizonyította, de vagy két évtized múlva ott is elhaló-
félben volt a gyülekezeti élet. 

Szerencse, hogy azokban a nehéz időkben itt élt 
és működött a Krisztusnak egyik jó vitéze: Kuzmics 
István, aki 1755—1779-ig volt Surdnak és Nemespátrónak 
nagytudományu papja, ki az új-szövetséget vend nyelvre 
lefordítá és Ábc-és, meg más könyveket is írt, aki a nagy 
munkamezőn igaz őrállónak, jó pásztornak bizonyúlt és 
sokat tett evang. egyházunk megvédelmezésében. De 
a vármegye 1757-ben őt is eltiltotta attól, hogy Nemes-
pátróban, Porrogon, Szentpálon, Gyékényesben és 
Liszóban is hirdesse az igét, kiszolgáltassa a szent-
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ségeket: a keresztséget meg az Urvacsorát és elte-
messe a halottakat. Csak azt engedte meg neki Nagy 
János vármegyei esküdt, — ki őt Berzenczére maga 
elé idézte volt,— hogy Surdon, mint ártikuláris helyen, 
fungáljon. 

Nagyon csalódtak hát azok a vend evangélikusok, 
kik Vasvármegyéből a vallásüldözések elől menekül-
vén, azért telepedtek le e vidék több falujában, Liszó-
ban, Porrogon, Sandon, Iharosberényben, Vésén stb., hogy 
ev. vallásukat szabadon gyakorolhassák. Ők is kény-
telenek voltak hordozni az üldöztetés nehéz keresztjét. 

Mig ezen üldözések, elnyomások folytán az ev. 
gyülekezetek száma mindinkább fogyott, addig újra helyre 
állíttattak a róm. kath. parochiák több helyen, úgymint 
Marcaliban 1722-ben, Iharosban 1755-ben, Miháldon 
176ü-ban, Zákányban 1772-ben, Somogyszentmiklóson 
1788-ban stb. Bajzáth József veszprémi püspök az 1778-ik 
évben Somogyvármegye községeiben egyházlátogatást 
tartván, tapasztalta, hogy több egyházközségben, mint 
Kálmáncsán, Ujnépen, Rinyaszentkirályon, Alsókban, 
Nemespátróban stb., hol nincsenek protestáns papok, 
az iskolamesterek tartanak istentiszteleteket, melyeken 
postillákat (prédikációkat) is olvasnak. Panaszt emelt a 
helytartótanácsnál. Nem is eredménytelenül. A feljelen-
tett helyek ellen vizsgálatokat rendeltek el. E vizsgála-
tok vége az lett, hogy vagy az illető mestert tiltották le, 
vagy a templomot vették el, esetleg lerombolták azt. 

Nemespátróban akkor a búzgó Kozma Miklós tanító 
szokott a templomban könyörgéseket tartani és postillá-
kat olvasni. De „A?- 1780. die 9. Aug. Pátrói mester a 
temlomban való könyörgéstételtől, amely mindeddig 
ususba volt, eltiltatott, azt vetvén okul, hogy prédikállott 
és postillákat olvasott". Sőt 1781. márc. 20-án Árvay 
György vármegyei megbízott vezetése alatt a gyüleke-
zet ellen a helyszínen — 14 tanúnak kihallgatásával — 
nagy vizsgálatot tartottak. Mielőtt azonban — a vizsgá-
lat eredményeként — ítéletet hozhattak volna, meg-
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jelent a „ türelmi rendelet", mely egy csapással véget 
vetett itt is, meg máshol is, mindenütt mindennemű 
további zaklatásnak, üldözésnek. 

IV. Az egyházmegyének első szervezése. 
Természetes volt, hogy a róm. kath. egyházból 

kivált hívek és gyülekezetek már az első időkben szer-
vezkedtek; evangélikus egyházközségeket és esperes-
ségeket, seniorátusokat alkottak. A szervezkedés azokban 
a zavaros, hitvitás, háborús és üldözéses időkben nem 
volt ugyan könnyű dolog, de hitőseink mégis meg-
csinálták azt, hogy annál inkább védekezhessenek 
a támadások ellen és egymást erősítve, egyetértéssel, 
egyöntetűen haladhassanak céljuk felé. 

Hogy mikor csoportosultak a somogyvármegyei ág. 
hitv. ev. egyházközségek először egyházmegyébe, azt 
oklevelek hiányában pontosan megállapítanom nem 
sikerült; de valószínűnek tartom, hogy az első szervez-
kedés az 1600-ik év körül történt meg és már akkor 
választottak esperest, illetve a nagy terület sok egyház-
községére való tekintetből, espereseket. Azt azonban 
már bizonyosan tudjuk, hogy az 1624-ik évben Ládonyi 
Ferenc légrádi lelkész, mint esperes működött itt. Azt 
is tudjuk, hogy 1646-ban Schemtei Benedek, szintén 
légrádi lelkész töltötte be az esperesi tisztséget. Majd 
1661-ben Deselvics István ugyancsak légrádi lelkész 
kormányozta, mint esperes, a somogyi egyházmegyét. 
Ő előzőleg 1641-ben Murányban, 1646-ban Szentgróton 
és 1660-ban Nemeskéren volt lelkész. Az ő esperessé-
géhez tartoztak a somogyi és zalai maradék-gyüleke-
zetek: Légrád, Surd, Zákány, Szentkirály (Porrog-
szentkirály), Udvarhely (Somogyudvarhely), Berény 
(Iharosberény), Tarany, Ötvös, Gerse (Gelse), Hahót, 
Söjtör, Nemesapáti, Pacza (Pacsa), Eszterény, Becze, 
az utóbbi 7 gyülekezet Zalavármegyében. Deselvics 
István olyan kiváló pap volt, hogy 1665-ben, mikor 



a büki zsinaton a dunántúliak püspököt választottak, 
a püspöki tisztségre is jelölték. Maga Fekete István is, 
kit akkor püspöknek választottak, Deselvicsre adta 
szavazatát. 

Az 1673—1742-ig terjedő gyászos időben nem volt 
a dunántúli egyházkerületnek püspöke. Az esperességek 
száma leapadt kettőre, t. i. a győrire és a kemenes-
aljaira. Ez utóbbi egyházmegyéhez csatlakoztak a somogyi 
egyházközségek. Majd mikor 1720 körül Szeniczei Bárány 
György sárszentlőrinczi lelkész a tolna—baranyai egy-
házmegyét megszervezi, akkor a mi vármegyénk észak-
keleti részén levő ev. gyülekezeteink Tab, Köttse, Bá-
bony oda csatlakoznak. Ellenben a nyugati részen levők, 
melyeket folyton csapdos az üldözés vihara, a kemenes-
aljai egyházmegye espereseinek gondozása alatt marad-
nak. Fábri Gergely püspöknek 1750-ben készített gyüle-
kezeti névjegyzékéből azt látjuk, hogy Somogyvárme-
ben az alábbi gyülekezeteink voltak: „Sard. Filiál: Pátró. 
Hung. V. D. Min. Suhajda. Dom. terr. Spect. D. Georg. 
Nitzky: Nobiles. Iharos-Berény. Hung. V. D. Min. Tóth. 
Dom. terr. Inkei. Circa has gemunt deplorandi Vandali 
A. C. Vése. Hung. Lud. Mag, Paxi. Dom. terr. Vésey. 
Tabb. Slavon. et Hung. V. D. Min. Vörös. Dom. terr. 
Nobiles. Gyikenes et Szob. Remotissimae infra Légrád." 
Vannak okirataink, jegyzőkönyvek, adománylevelek, 
melyek világosan mutatják, hogy a kemenesaljai egyház-
megye esperesei abban az időben ide le-lejöttek és egyik-
másik egyházközség ügyeit elintézni segítették. így tud-
juk, hogy Miskey Ádám kemenesaljai esperes 1749. jun. 
5-én kelt levelében, melyet a surdi gyülekezethez írt, 
tanító alkalmazása tekintetében rendelkezik, jó tanácsok 
adása mellett, ajánl is nekik egy tanítót. 

Későbben, 1759-ben és 1766-ban Perlaky Gábor 
kemenesaljai esperes látogatja meg a nemespátrói egy-
házközséget és akkor iskola- és templomfundusok aján-
dékozása tárgyában történt eljárásoknál látjuk őt buz-
gólkodni. 
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V. A türelmi rendelet után. 
Mikor legnagyobb volt a szükség, akkor volt leg-

közelebb az Isten segedelme. Mikor őseink az elnyomatás 
szomorú évtizedeiben már csak a családi tűzhelynél és 
a kevés számú ártikuláris gyülekezetek templomaiban 
találták meg az evangéliomnak üdítő forrását, akkor, 
1781. október hó 25-én megjelent a felvilágosodott és a 
protestánsok iránt jóindulattal viseltető fejedelemnek: 
II. Józsefnek „Türelmi rendelete". Ennek értelmében 
a protestánsok mindenütt, ahol száz család együtt van 
és lelkészt, meg tanítót eltartani képes, építhetnek tem-
plomot, de torony és harangok nélkül, meg iskolát is, 
hívhatnak lelkészt és tanítót s tarthatnak nyilvános 
istentiszteletet. Atyáink, — bár teljes vallásszabadsághoz 
volt törvényes joguk, — örömmel fogadták e rendeletet, 
mert sok megszorítással ugyan, vallásszabadságot adott 
nekik. Elnyomott gyülekezeteink mindenütt feléledtek, 
templomokat s iskolákat építettek, lelkészeket s tanítókat 
választottak és esperességekbe csoportosultak. A dunán-
túli egyházkerületben 13 esperesség alakult. Somogyi 
gyülekezeteink akkor, — a Matkovich Pál kerületi fel-
ügyelő által 1786-ban kiadott névjegyzék szerint, — 
a felső tolna—somogyi esperességhez osztattak be és 
Murmann Mihály ráczkozári lelkész, alesperes vezetése 
alatt a következők voltak: Etsény. Sz.-király, N.-Pátró, 
Surd, Tab, Bábony, Gyékényes, Iharosberény, Kötse, 
Vése. Néhány év multán azonban, — a közóhajnak 
megfelelően, — önállóan szervezkedtek és esperesnek 
Bakos Mihály surdi lelkészt választották meg. Bakos 
Mihály Salban (Vasvármegyében) született és Berke 
Balázs első puczinczi pappal, 1783. okt. 12-én tartotta 
Puczinczon (Battyándon), Kuhár pajtájában, az első ev. 
istentiszteletet. Az ő esperesi hivataloskodása alatt tör-
tént, hogy Hrabovszky Sámuel püspök 1789 őszén meg-
látogatta a somogyi gyülekezeteket. Bővebb adataink 
a püspöki látogatásról nincsenek. De bizonyára áldásos 



hatása volt e főpásztori látogatásnak az újraéledt gyü-
lekezetekre. 

Majd 1796-ban maga Bakos Mihály tart egyház-
megyéjében esperesi egyházlátogatást. Az e látogatásból 
fennmaradt feljegyzésekből látható, hogy nemcsak a 
hitéletet, de az anyakönyveknek és gondnoki számadási 
könyveknek pontos vezetését is szorgalmazta. 

Az 1802-ik évben a gyülekezetek Balliér István, 
porrogszentkirályi lelkészt választották esperesüknek. 
Az ő fennhatósága alá tartoztak: Gyékényes, Iharos-
berény, Légrád, Nemespátró, Porrog-Szent-Király, 
Surd, Szedetnek és Vése. Balliér István tevékeny vezére 
volt egyházmegyéjének. Miután abban az időben rend-
szeres, évenkénti egyházmegyei gyűlések nem voltak 
tarthatók, fáradtságoktól vissza nem riadva, gyakran 
meglátogatta az egyes gyülekezeteket és mindenképpen 
igyekezett a lutheránus hitbúzgóságot fokozni. Elnök-
társa: Véssey László földbirtokos, 1814-ben nagy tudással 
és igazi buzgósággal támogatta őt. 

A dunántúli egyházkerületnek uj püspöke: Kis 
János mindjárt hivatalba lépésének kezdetén, 1814-ben 
meglátogatta a somogyi esperesség gyülekezeteit és 
nagy körültekintéssel vizsgált mindent s elragadó lelke-
sedéssel iparkodott e véghelyen előbbrevinni az evan-
gélikus egyháznak szent ügyét. 

Három év múlva, 1817-ben a somogyi gyülekezetek 
is belekapcsolódtak a reformáció háromszázados év-
fordulóját ünneplő protestánsok jubiláris ünneplésébe és 
templomaikban a Szentháromság ünnepe utáni XXII-ik 
vasárnapon tartották az ünnepi istentiszteletet. A lelké-
szek, főpásztori intézkedés folytán, Zsid. 10.23—27. alap-
ján prédikáltak és a híveknek serege mindenütt felbúzdult 
Krisztus egyházának építésére. 

Az 1819-ik évben Kis János püspök ismét canonica 
visitációt tartott az egyházmegyében. Kíséretében voltak: 
Hrabovszky István kemenesaljai esperes, mint adjunktus, 
továbbá Balliér István esperes és Véssey László espe-



rességi felügyelő, mint az egyházmegyének képviselői. 
A vezér ez alkalommal is mutatta az irányt a Krisztus 
népének. Bölcs tanácsokat adott, melyeket erős érvekkel 
támasztott alá. És a gyülekezetek újult erővel folytatták 
szent munkájukat. 

Egyházmegyei közgyűlések tartása is életbelépett. 
Ezek között különösen érdekes volt a Véssey Ferenc 
egyházmegyei felügyelő és Balliér István esperes iker-
elnöklete alatt, 1828-ban június 10-én tartott gyűlés. 
A felügyelő indítványára kimondották azon, hogy az 
esperességi gyűlések a felügyelő lakóhelyén tartassanak. 
Ugy is lett. Ilyenkor aztán a gyűlési tagok a felügyelő-
nek vendégei voltak.- A magyar vendégszeretetnek és a 
hittestvéri együttérzésnek szép megnyilvánulása volt ez. 
Ugyancsak ezen a gyűlésen miheztartás végett tudomá-
sul vették a Pesten tartott egyetemes gyűlésnek azt a 
határozatát, hogy a lelki atyák a funkciók alkalmával 
ebben az egyházmegyében is egyforma papiöltönyt vi-
seljenek. Az igy elfogadott papiruha hasonlított a refor-
mátus papok palástjához és itt körülbelül 1847-ig volt 
használatban. A fenti gyűlésen Horváth József gyéké-
nyesi lelkész, mint sérelmet adta elő azt, hogy a gyé-
kényesi ev. egyháztagokat az ottani róm. kath. katholi-
kusok kényszeríteni akarják arra, miszerint a róm. kath. 
mester- és iskolaház építésénél közmunkákat végezzenek. 
A gyűlés megütközött ezen s jogorvoslásért a politikai 
hatósághoz utasította a gyékényesi evangélikus gyüleke-
zetet. Fontosnak tartom megemlíteni e gyűlésnek ama ki-
fejezését, mellyel lharosberényt ártikuláris anyagyüleke-
zetnek nevezi, jelzi. Világos ebből az, hogy, — bár az 

fr&j országgyűlés idejében, amikor az ártikuláris gyü-
lekezetek kijelöltettek, az egyházmegye török hódoltság 
alatt volt és rá az 1681. évi 25. és 26. tc. nem vonatkozott, 
— a vármegye, a világi hatóság itt is, — habár csak ké-
sőbben— jelölt ki két ev. ártikuláris gyülekezetet t. i. 
lharosberényt és Surdot. — Viszont joguk is volt ehhez, 
mert e helyeken 1681-ben is voltak istentiszteletek. 



A kerületi gyűlésekre képviselőit évről-évre el 
szokta küldeni az egyházmegye. Az 1829-ik évben Vados-
fán tartott egyházkerületi gyűlésre felküldte Balliér 
István esperest, Pusztai Remete Márton surdi és Kovács 
Ferenc iharosberényi lelkészeket. Útiköltségül az egy-
házmegye pénztárából 25 fl-t utalt ki számukra. Utóbb, 
1835-től fogva 50 fl-ra emelték fel ezen útiköltséget. 

Mivel az 1720-ik év táján az egyházmegye terüle-
tén letelepedett vend nyelvű hitsorsosok utódai egy szá-
zad elmultával jóformán megmagyarosodtak, azért az 
1830-ban tartott esperességi gyűlés kimondotta, hogy a 
lelkészek és tanítók „ennek utánna, mivelhogy egyéb-
iránt is a hallgatók ezen megyében tudják és értik a 
magyar nyelvet, a vandalus nyelven tartatni szokott 
templomi isteni tiszteletet megszüntetni szoros köteles-
ségüknek tartsák, az iskolába járó gyermekeket pedig... 
vandalus nyelven tanítani meg ne merészeljék". Tulaj-
donképpen nem is igen volt szükség erre a felhívásra, 
mert — mint ezt majd az egyes gyülekezetek történe-
tének ismertetésénél látni fogjuk — a gyülekezetek 
akkoriban már önként beszüntették a vend nyelvű isten-
tiszteletek tartását. 

Mikor az ág. hitv. ev. keresztyének 1830-ban, az 
egész föld kerekségén, megünnepelték az ágostai hit-
vallás felolvasásának háromszázados évfordulóját, akkor 
itt is minden gyülekezet templomában jubiláris isten-
tiszteleteket tartottak és a hívek újra felbuzdultak egy-
házunkhoz való törhetetlen ragaszkodásra. 

Balliér István betegeskedése miatt esperesi hivata-
láról, 1834-ben lemondott és a gyülekezetek bizalma az 
esperesi tisztségre Pongrácz Ferenc, gyékényesi lelkészt 
hivta el. Ő is buzgó vezetője lett az egyházmegyének. 

Szokásban volt akkoriban az egyházkerületi gyű-
léseknek is vidéki, sokszor falusi gyülekezetekben való 
tartása. A többi között Vésén is volt, 1834-ben jut. 9-én 
kerületi gyűlés. Kocsikon jöttek oda össze, messziről, 
több napi járó földekről a gyűlésnek tagjai. Bizony 



nagy dolog volt ám az! A mai vasutas világban, mikor 
mindenki száguldó vonatokon utazik, szinte kivihetet-
lennek látszó. De atyáink vallásszeretetük által vezérel-
tetve, fáradságoktól, költségektől, áldozatoktól nem félve, 
készséggel utaztak e gyűlésekre és a helybeli felügyelő, 
meg hívek magyaros vendégszeretettel látták el a gyű-
lési tagokat, a találkozás pedig mindnyájukban erősí-
tette a hitbéli összetartozás boldogító érzetét. 

Pongrácz Ferenc és Véssey Ferenc az egyház-
megye gyülekezeteiben az 1836-ik évben esperességi 
egyházlátogatást tartottak, mely által szintén előmozdí-
tották a fejlődés útján való haladást. Ugyanabban az 
évben Surdon tartották az esperességi gyűlést. Ezen 
Berti Károly szepetneki prédikátornak nagyon szívére 
kötötte a gyűlési határozat, hogy a szepetneki német 
gyülekezetben a magyar nyelvet alaposan terjessze. Ez 
a gyűlés mondotta ki azt is, hogy a megszaporodott 
hivatalos iratok és könyvek elhelyezése végett egy puha-
fából készített egyházmegyei levéltári szekrényt vesz. 
Ugyanott Zathureczky József porrogszentkirályi lelkész 
azt a panaszát terjesztette elő, hogy az alsoki és csurgói 
református lelkészek az evangélikus újszülötteket el-
keresztelik. A gyűlés sajnálkozással értesült erről és 
felhívta az esperest a ref. esperesnél leendő közbelépésre 
aziránt, hogy az illető lelkészek a nagygeresdi egyez-
séghez tartsák magukat. 

1839-ben Véssey Lajos lett az egyházmegyei fel-
ügyelő. Az esperességi gyűlést 1843-ban Szőkedencsen 
tartották és ezen hirdették ki az egyházi törvényül el-
fogadott „Egyházi Rendszert". 

Soproni főiskolánk fenntartásához a somogyi gyü-
lekezetek és egyháztagok is készséggel hozzájárultak. 
Mikor 1832-ben annak 4-ik tanszékére általános gyűj-
téseket rendeztek, akkor itt a többi között: Véssey 
Ferenc 100 fl-t, Véssey László 100 fl-t, Véssey József 
100 fl-t és Berzsenyi Dániel, a koszorús költő 30 fl-t 
ajánlott fel. Berzsenyi Dániel azóta, hogy a szép Kemenes-



aljától 1808-ban búcsút vett és Niklán letelepedett, itt élt, 
gazdálkodott, költeményeket írt és mint ev. egyházunk 
hűséges fia, egyházunkat is szolgálta, miről egyház-
megyénk jegyzőkönyvei is többször említést tesznek. 
Mikor egyházunknak ez a büszkesége 1836-ban meghalt, 
ott temették el őt a niklai temetőbe. Hamvai fölé Somogy -
vármegye hazafias közönsége 1860-ban jun. 14-én nagy 
országos ünnepség keretében hatalmas emlékkövet állí-
tott, melynek déli részét lant díszíti a költő e soraival: 

„A derék nem fél az idők mohától 
A koporsóból kitör és eget kér." 

A felavatáskor az ünnepi beszédet dr. Székács 
József ev. püspök „az ország papja" mondta, Csel. 2. 
4—8. alapján. Az ünneplő közönség minden rendű és 
rangú tagjára megrázó hatást gyakorolt beszédének 
különösen az a része, mellyel, — az elnyomatás ama 
gyászos idejében, — keseregve, intésül és buzdításul is 
emlékezetbe hozta a költő szavait: „Romlásnak indult 
hajdan erős magyar". Többen egymás nyakába borúltak, 
sírtak, zokogtak 

Az 1844-ben megindított unió-mozgalom ide is 
elhatott. Híveink válasza az volt, hogy továbbra is szi-
lárdan ragaszkodnak a Krisztus evangeliuma alapján 
megírt: Ágostai hitvalláshoz. 

Mindjárt püspöki munkálkodásának kezdetén 1847-
ben meglátogatta Haubner Máté a somogyi gyüleke-
zeteket. Örömmel fogadták őt a hívek mindenhol. És 
a lelkeket magával ragadni tudó püspök sok üdvös 
intézkedést tett a gyülekezetekben. Az ő ajánlatára 
fogadták el akkor az egyházmegye lelkészei a „Luther-
kabát" viselését. Ilyenben jelent meg ő is a vizsgálaton, 
a templomokban. 

Az 1848-iki nagy idő somogyi népünk lelkéből is 
lángoló lelkesedést váltott ki. Sokan meghallották a haza 
hívó szavát és mint honvédek harcoltak a haza sza-
badságáért. Az 1848-ik évi szabadságharc vezéralakjai 
Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Görgey Artúr ev. egy-
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házunk tagjai voltak. Abban az évben, május 17-én 
Szőke-Dencsen tartották a gyülekezetek küldöttei egy-
házmegyei gyülésüket, melyen örömmel üdvözölték az 
1848. évi XX. t. c.-et; kívánták annak minél előbbi életbe-
léptetését, de azon kikötéssel, hogy „százados, különösen 
az 1790/91. évi 26. t. c.-ben megnevezett jogai az egy-
háznak kül- és belkormányzatát illetőleg tökéletes ép-
ségben maradjanak". De honvédeinknek, bár mindvégig 
vitézül és győztesen harcoltak, az osztrák seregeknek 
segítségére jött orosz túlerő előtt, Világosnál 1849-ben 
le kellett tenniök a fegyvert. És szomorú évek követ-
keztek hazánkra is, meg egyházunkra is. Haubner Máté 
superintendenst, egyik hazafias főpásztori levele miatt 
a zsarnoki uralom börtönbe vetette. A kerületi felügyelői 
tisztséget felfüggesztették. Helyettük az egyházkerület 
élére Wohlmuth Leopold rohonci lelkészt, mint admi-
nistrátort állította a császári zsarnoki kormány. Az egy-
házmegyében gyűléseket nem lehetett tartani. De a 
„Pátens" ellen itteni vezetőférfiaink is tiltakoztak. 

1860-ban, mikor némileg enyhült a nyomás, a du-
nántúli egyházkerület Haubner Mátét visszaültette a 
superintendensi székbe és a kerületben is, meg az egy-
házmegyékben is újra megindult az önkormányzati 
munka, élet. 

Itt Somogyban, 1860-ban egyházmegyei felügyelővé 
Kund Vince fajszi nagybirtokost választották. És már 
1861-ben jun. 6-án az új felügyelőnek fajszi kastélyában 
tartották az esperességi gyűlést, melyet azzal kezdtek, 
hogy „az egyházmegyei felügyelőnek vallásos búzgó-
ságát... hirdető, szép Ízléssel épült, csinos udvari Imola 
(kápolna) az alatta lévő családi sírbolttal együtt, evan-
geliomi szent vallásunk szertartása szerint az esperes 
úr: Pongrácz Ferencz által felszenteltetett". Ugyanakkor 
a közgyűlés kimondotta egy egyházmegyei könyvtár 
létesítését azzal, hogy a könyvtár Iharosberényben, az 
iskolában álljon, könyvtáros az ottani tanító és a könyv-
tár felügyelője az iharosberényi lelkész legyen és a 



könyvtár céljaira minden lelkész évi 2 frtot és minden 
tanító 1 frtot fizessen. Kund Vince, a felügyelő azonnal 
adott rá 10 forintot. Ez a könyvtár idők folyamán szépen 
gyarapodott. Róla az iharosberényi tanító szokott a 
tanító-egyleti gyűléseken jelentést tenni. Utóbb azonban 
az érdeklődés megcsappant, a befizetések megszűntek 
és a tanító-egylet a könyveket 1912-ben, tanügyi célokra, 
elárvereztette. 

Pongrácz Ferenc az esperesi tisztségről lemondván, 
utódjául az egyházmegye 1863-ban Andorka János 
iharosberényi lelkészt választotta meg, aki erélyes ke-
zekkel végezte teendőit. Ahol csak lehetett, a lutheránus 
öntudatot fejlesztette, kidomborította. Ő szervezte meg 
a horvát-szlavonországi evang. missziót is. Gyakran le-
utazott oda, hogy a Magyarországból oda kivándorolt 
evangélikusokat elveszni ne engedje, sőt gyülekezetekbe 
tömörítse. Siker is koronázta fáradozásait. Már a hat-
vanas években megalakultak Szlavóniában az antuno-
váczi és a hrasztováczi gyülekezetek. A következő 
1864-ik évben elnöktársával Kund Vincével meglátogatta 
az egyházmegye gyülekezeteit. Az ő nevéhez fűződik 
a somogyi ev. tanító-egylet megalakulása is. Ő maga is 
évtizedeken át tevékeny elnöke volt az egyletnek, mely-
ben idő folyamán több kiváló tag működött. Köztük 
Kapi Rezső is, mint nagykanizsai, majd meg, mint surdi 
tanító. Az 1867-ik évben tartott tanító-egyleti gyűlésen, 
éppen Kapi Rezső indítványára kimondták, hogy az 
egylet minta-tanításokat is fog tartatni. Nyomban meg is 
bizták Kapi Rezsőt vallástani, Welekey Tódor nagy-
kanizsai tanítót természettani és Amtmann János légrádi 
tanítót számtani minta-tanítás teljesítésével. Világi elnö-
kei is voltak ez egyletnek, t. i. Andorka Gyula csurgói 
járásbiró és utána Berzsenyi Sándor niklai ügyvéd és 
nagybirtokos. Lelkész-elnökei voltak Andorka János le-
mondása után: Szalóky Elek surdi lelkész, azután Mes-
terházy Sándor nemespátrói lelkész. Az 1899-ik évben 
életbelépett új egyleti szabályzat értelmében csak tanító-



elnököt választott az egylet. Ilyenek lettek: Sass István 
surdi tanító, majd Héricz Sándor nemespátrói tanító és 
a jelenlegi elnök: Mikler Győző légrádi tanító. 

Mikor 1868-ban a XXXVIII. t. c.-ben az általános 
tankötelezettség kimondatott, akkor már egyházunknak, 
— mely a tanügy terén kezdettől fogva elöljárni igye-
kezett, — a somogyi egyházmegyében is derék tanítói 
gárdája volt, melynek tagjait, nagy hivatásuk teljesíté-
sében, a most nevezett egylet is támogatta, segítette. 

VI. A vallásegyenlőség útján. 
Az 1848. évi XX. t. c. ugyan megállapította a ha-

zában törvényesen bevett minden felekezetre nézve, 
különbség nélkül a teljes egyenlőséget és viszonosságot, 
de annak életbeleptetése, a bekövetkezett háborús ese-
mények miatt, elmaradt. A vallásegyenlőséghez köze-
lebb vitte egyházunkat a 1868. évi LIII. t. c., mely a 
keresztyén vallásfelekezeteknek egymáshoz való viszo-
nyát, különösen az áttérésekre nézve, szabályozza. Majd 
az 1868. évi XXXVÜI-ik t. c. gyakorolt jótékony befo-
lyást az iskolák fejlesztésére. Azután az egyházi tiszt-
viselőink nyugdíját és fizetéskiegészítését érintő s 
támogató és még más hasonló törvények mind egy-egy 
lépést tesznek az 1848. évi XX. t. c.-ben lefektetett 
viszonosság felé. 

Mind ezen törvények által támogatva, sikeresebben 
fejlődhetett egyházmegyénk is, melynek élére 1870-ben 
vései Véssey Sándor szőkedencsi nagybirtokost választá 
az egyházmegyei gyülekezetek egyhangú bizalma. — 
Kiválóan alkalmas férfiú volt ő az esperesség kormány-
zására. Nagy tekintélye, ügybuzgósága és áldozatkészsége 
folytán az egész vonalon fokozódott a fegyelem, a rend és 
áldozatkészség. Hivataloskodásának ideje alatt történt, 
hogy gróf Sommsich Imre, a csurgói választókerület ország-
gyűlési képviselője, e választókerület iskolái számára, fele-
kezeti különbség nélkül, 10.000 forintos alapítványt tett. 



"33 

Ez alapítvány kamataiból érdekelt iskoláink, szegény 
tanulók segélyezésére, egyenként évi 18'50 K-t nyernek. 

Véssey Sándor és Andorka János, 1880-ban cano-
nica visitációt tartottak az egyházmegye gyülekezeteiben 
és a gyülekezetek minden ügyeinek alapos megvizsgálása 
után mindenütt megtették megfelelő rendelkezéseiket. 
A közigazgatás terén nagy gyakorlattal biró felügyelő 
tapintatos, de egyúttal erélyes eljárásának köszönhető, 
hogy a nyolcvanas években a szepetneki gyülekezetben 
felmerült nagyon elmérgesedett ügy, az Iharosberényben 
tartott esperességi közgyűlésen nyugvópontra jutott. — 
Véssey Sándor azonban, mindenek nagy sajnálatára, 
1889-ben lemondott a felügyelőségről és szőcsényi fényes 
kastélyában visszavonultan, jól berendezett gazdaságát 
mintaszerűen vezetve, élt tiz éven át, mikor is : 1909-ben 
a dunántuli ev. egyházkerület ültette őt, az ihász Lajos 
áldozatkész felügyelő elhalálozása folytán megüresedett 
felügyelői székbe. Mikor Somogynak e jeles fia ünne-
pélyes beiktatása alkalmával Sopronban, az evangélikus 
templomban tartalmas, szép programmbeszédét elmon-
dotta, mindenkinek tetszését megnyerte, a szíveket meg-
hódította és Somogynak is sok barátot szerzett. A prog-
rambeszédben vázolt tervek megvalósítása aztán a 
tevékeny és áldozatkész felügyelő munkálkodása folytán 
megindult. De fájdalom, már 1912-ben elragadta őt tőlünk 
a halál. Áldott emléke él szívünkben, él az egyházban. 

Andorka János, öreg korára való hivatkozással, 
az 1889-ik év nyarán letette az esperesi tisztséget. 
Ekkor a gyülekezetek esperesnek Németh Pál vései 
lelkészt, felügyelőnek pedig Véssey Mihály vései nagy-
birtokost, majd ennek lemondása után, 1890-ben Andorka 
Gyula csurgói járásbirót választották meg. És ez a két 
uj vezér 1890. junius havában egyházlátogató körutat 
tett a gyülekezetekben, jó eredménnyel. Mikor a magyar-
országi ev. egyházegyetem Budapesten 1891-ben zsinatot 
tartott, ezen a somogyi egyházmegyét Németh Pál és 
Andorka Gyula képviselték. 
Mesterházy: A Somogyi ÁR. Hltv. EV. Ker. Egyházmegye Története. 3 
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Nagyra értékeljük és feljegyzésre méltónak ítéljük 
azt a két eseményt, mely 1893-ban és 1895-ben történt. 
Az 1893-ik évben a magyarhoni ev. egyetemes gyám-
intézet tartotta Nagykanizsán, az új ev. templomban 
közgyűlését, Zelenka Pál püspök és Ihász Lajos elnök-
lete alatt. A gyűlés igen látogatott volt, a környék 
lakosai közül is sokan vettek azon részt. Igazán buzdító 
hatást gyakorolt híveinkre, kik ilyen gyűlésen még nem 
vehettek részt. Két év múlva aztán ugyancsak Nagy-
kanizsán a dunántúli ev. egyházkerület tartotta köz-
gyűlését, melyen Karsay Sándor püspök méltóságáról 
lemondott és ezen a gyűlésen intézkedés történt a püspök-
választásra vonatkozólag. Köztudomású, hogy a válasz-
tásnál, a két igen méltó jelölt Gyurátz Ferenc és Poszvék 
Sándor közül, szótöbbséggel Gyurátz Ferenc nyerte el 
a püspöki méltóságot, ki aztán Istentől nyert nagy 
talentumával hűségesen sáfárkodva, két évtizednél tovább 
végezte áldásos püspöki munkáját. Az egyházmegye 
lelkészei 1895-ben megalakították a lelkész-egyletet, mely 
már eddig is szép, eredményes munkálkodást fejtett ki. 

Gyászt borított az egyházmegye egére az 1897-ik 
esztendő, mert abban érdemekben gazdag felügyelője 
Andorka Gyula, ki jó tollával is szolgálta egyházunk 
ügyét, férfikora delén, rövid betegség után, elhalt. 
A felügyelői székbe a gyülekezetek még abban az évben 
Berzsenyi Sándor niklai földbirtokost ültették. És az új 
felügyelő, Berzsenyi Dániel, koszorús költőnk unokája, 
a Berzsenyi-család tradic ójának megfelelően, nagy lel-
kesedéssel vette kezébe a vezéri pálcát és ügyszeretettel 
végzi vezéri állásának teendőit. 

Az 1899-ik esztendőnek tavaszán Gyurátz Ferenc 
püspök látogatta meg a somogyi egyházmegyének nem-
csak Magyarországban, hanem Horvát-Szlavonországban 
lévő gyülekezeteit, sőt a fiumei protestáns gyülekezetet 
is. Kíséretében voltak Berzsenyi Sándor felügyelő és 
Németh Pál esperes is. Bizony a nagy területen végzett 
e munka nagyon is nehéz és fárasztó volt. De sok 
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áldás fakadt nyomában. Egyik áldása abban is nyilvánult, 
hogy a gyülekezetek múltjára vonatkozó adatok össze-
gyűjtettek és ezek egyik-másik egyházközség emlék-
füzetében nyomtatásban is napvilágot láttak. 

Egyházmegyénk elküldötte képviselőit az 1914-ben 
megnyitott evangélikus zsinatra is. Ezek Németh Pál és 
Berzsenyi Sándor voltak. Ott volt Sass István surdi 
tanító is, kit a tanügy szolgálatában küldtek oda. Azon-
ban ez a zsinat, — a világháború miatt, — már a kezdet 
kezdetén beszüntette ülésezéseit. 

Az 1916-ik évben egyházkerületünk újra megtisz-
telte egyházmegyénket azzal, hogy évi rendes köz-
gyűlését Nagykanizsán tartotta meg, aug. 23-án. És 
érdekes, hogy Gyurátz Ferenc, kinek püspökké válasz-
tása 1895-ben Nagykanizsán tartott kerületi gyűlésből 
indult ki, most ugyancsak a Nagykanizsán tartott gyű-
lésen terjesztette be a püspöki hivatalról való lemondását, 
levélileg. A püspökválasztó mozgalom tehát ismét innen 
indult ki, melynek eredménye Kapi Béla megválasztása 
lett, aki 1916. december havában történt ünnepélyes 
beiktatása óta nagy ambícióval, nagy tudással és nagy 
sikerrel vezeti a reá bízott egyházkerületet. 

Ha most már egy összefoglaló képet akarunk látni, 
akkor a következők állanak előttünk: 

VII. Kimutatások. 
A somogyi ág. hltv. evang. egyházmegyében 

esperesek voltak: 

Ládonyi Ferenc légrádi lelkész 1624-ben 
Schemtei Benedek „ „ 1642-ben 
Deselvicz István „ „ 1661-ben. 

Közben valószínűleg más lelkészek is voltak esperesek. 
Azután, mikor az 1673-ik évvel bekövetkezett 

a gályarabságnak gyászos korszaka, mikor Dunántúl 
csak két egyházmegye állott fenn, t. i. a győri és a 
kemenesaljai, akkor a somogyi és zalai gyülekezetek 

3* 
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ez utóbbihoz csatlakoztak. Ennek esperesei közül meg-
említem Asbóth Mihályt (1695), Aách Mihályt (1706), 
Lenárt Benedeket (1708), Hegyfalusi Györgyöt (1713), 
Király Mátét (1716), Csereti Mihályt (1725), Iványi Sándort 
(1729), Miskey Ádámot (1749), Perlaky Gábort (1759). 
Utóbb, mint a tolna-somogyi egyházmegyének alesperese: 
Murmann Mihály (1786) kormányozta az egyházmegyét. 

Majd mint az önálló, jobban mondva újraéledt 
somogyi ogyházmegye esperesei voltak: 

Bakos Mihály, surdi lelkész 1789-ben 
Baliiér István, porogszentkirályi lelkész 1802—1834 
Pongrácz Ferenc, gyékényesi lelkész 1834—1863 
Andorka János, ihárosberényi lelkész 1863—1889 
Németh Pál, vései lelkész 1889— 

Felügyelők voltak: 
Vései Véssey László 1814-ben 

„ Véssey Ferenc ... 1828—1838. 
„ Véssey Lajos 1839—1846. 
„ Véssey Márton 1846—1847. 
„ Véssey Lajos ... 1847—1859. 

Kund Vinée ... ! 1860—1869. 
Vései Véssey Sándor 1870—1889. 

,/ Véssey Mihály 1889—1890. 
Andorka Gyula 1890—1897. 
Egyházasberzsenyi Berzsenyi Sándor 1897— 

Püspöki egyházlátogatást tartottak az egyházmegyében: 
Hrabovszky Sámuel püspök 1789. október havában 
Kis János „ 1814. május „ 
Kis János „ 1919. „ „ 
Kis János „ 1829. október „ 
Haubner Máté „ 1847. „ „ 
Gyurátz Ferenc „ 1899. máj. ésjun. „ 

A somogyi ev. egyházmegye tisztikara és bizottságai: 
Esperes: Németh Pál, vései lelkész. 
Felügyelő: Berzsenyi Sándor, niklai nagybirtokos és 

ügyvéd. 
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Jegyzők: Balogh István, porrogszentkirályi lelkész és dr. 
Andorka Elek, vármegyei tiszti főügyész, Kaposváron. 

Pénztáros: Hütter Lajos, nagykanizsai lelkész. 
Ügyész: Győrffy János, ügyvéd, Nagykanizsán. 

Egyházmegyei törvényszék: 

Elnökök: Az esperes és a felügyelő. 
Tagok: Mesterházy Sándor, Balogh István, Madár Rezső 

és Horváth Olivér lelkészek, dr. Andorka Elek, 
Mohar József, Hegyeshalmi Fischer Imre és Lajpzig 
Antal világiak, Mikler Győző, tanító. 

Egyházmegyei számvevőszék: 

Elnökök: Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész és 
Dénes Jenő adóhivatali főtiszt, Nagykanizsán. 

Tagok: Szalay Mihály gyékényesi lelkész, Mayer Károly 
nagykanizsai lakós, Horváth Mihály gyékényesi 
tanító és az egyházmegyei ügyész, meg a pénztáros. 

Egyházmegyei nyugdíjintézeti bizottság: 

Elnökök: Az esperes és a felügyelő. 
Tagok: Madár Rezső sandi lelkész, Dénes Jenő, Balogh 

István, Győrffy János és Hütter Lajos. 

Egyházmegyei gyámintézeti bizottság: 

Elnökök: Szalay Mihály és Berzsenyi Sándor. 
Jegyző és pénztáros: Hütter Lajos. 
Tagok: a helyi gyámintézet elnökei. 

Egyházmegyei népiskolai bizottság: 

Elnök: Az esperes. 
Jegyző: Sass István surdi tanító. 
Tagok: Mesterházy Sándor, Záborszky Kálmán porrog-

szentkirályi tanító, Horváth Olivér légrádi lelkész, 
Káldy József ihárosberényi lelkész, Binczy Dániel 
vései tanító, Csatáry Kálmán pogányszentpéteri 
tanító. 
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Iskolalátogatók: 

Az esperesség nyugati felében: Horváth Olivér és Mikler 
Győző légrádi tanító. A keleti részén: Káldy József 
és Csatáry Kálmán. 

Véleményező bizottság: 

Elnökök: Az esperes és a felügyelő. 
Tagok: Mesterházy Sándor, Szalay Mihály és Simon 

Jenő pati tanító. 
Sokat látunk az eddig elmondottakból is. De, hogy 

egyházmegyénk képe még világosabban álljon előttünk, 
szükségesnek látom az egyes egyházközségek történetét 
is bemutatni. 

VIII. Az egyes gyülekezetek történetének 
ismertetése. 

A) Magyarországban. 

1. Gyékényes. Mivel Gyékényes az 1598-ik év 
körül a vele szomszédos Zákánnyal együtt a reformáció 
nagy pártfogójának: I. Nádasdy Ferencnek birtoka volt, 
valószínű, hogy már a reformáció hajnalán keletkezett 
itt is evangélikus gyülekezet. Egy Muraközből szám-
űzött ev. lelkész, az 1625-ik évben menedéket talált itt 
és hosszabb ideig szolgálta az Urat, kinek akkor már 
— mint az öreg hívek beszélték, — emeltek evang. 
templomot és iskolát. De utóbb az üldözés szele Ide is 
elért. Ennek folytán a tanítónak, az 1690-ik évben ki 
kellett a gyülekezetből, a faluból menekülnie és ott 
rejtőzött a Böcseics-szálláson egy sűrű erdőben. Oda 
hordtak neki hívei titokban élelmet a faluból. Ez az 
üldözés azonban, úgylátszik nem volt olyan erős és 
nem tartott sokáig és a gyülekezetnek temploma, meg 
iskolája megmaradtak. De aztán III-ik Károly és Mária 
Terézia uralkodása alatt, a gyékényesieknek is sokat 
kellett, a többrendbeli zaklatások miatt, szenvedniök. 
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Az 1765-ik évben a római katholikusok lerombolták az 
evangélikusok templomát és iskoláját s a harangokat 
elvitték tőlük. Úgy látszott, hogy a mindenétől meg-
fosztott gyülekezet teljesen megsemmisült. De nem úgy 
történt. Az üldözött hívek szivében ott égett az elnyo-
matás ideje alatt is az evang. hitnek tüze... 

A türelmi rendelet hatása alatt, 187j6-ban ez a gyü-
lekezetünk is feléledt és mint Porrogszentkirálynak 
leányegyháza, a jelenlegi templom helyén fatemplomot 
épített és prédikáló tanítót választott. De nem sokáig 
elégítette ki a hívek igényeit ez a fatemplom. Már 
1799-ben téglatemplomot építettek helyette. Áhítattal 
tartották ebben is istentiszteleteiket, de már nem Fodor 
István tanítójuk vezetése alatt, akit már előbb 1785-ben 
meghívtak Nemespátróból és aki 1794-ig szolgált volt, 
hanem Fekete Györgynek, a Surdról megválasztott taní-
tójuknak éneklései és prédikációi mellett, aki 1813-ig 
vol itt hivatalban. 

Ebben az 1813-ik esztendőben a leányegyház anya-
gyülekezetté vált az által, hogy lelkészt választott, a 
Légrádról meghívott Horváth József lelkipásztori gon-
dozásába adván magát. És az új lelkész kitartó buzgó-
ságával a kezdet nehézségeit legyőzte és gyülekezetét 
az esperesség gyorsan fejlődő gyülekezetévé emelte. 
Halotti anyakönyvet már 1794-ben vezettek itt. Keresz-
telési anyakönyve 1813-ban kezdődik ; az esketési anya-
könyv pedig 1815-ben. Horváth József után 1829-ben 
Pongrácz Ferenc lett a gyülekezetnek lelkipásztora, ki 
itt 50 évig működött, közben esperesi tisztséget is viselt 
és 1879-ben, 80 éves korában halt meg. Utána fia: 
Pongrácz Antal, miután már előzőleg vele társ-lelkész 
volt, lett a gyülekezetnek lelkésze és szintén hosszú 
időn keresztül, 1912-ig volt a gyülekezetnek lelki gondo-
zója, aki nevét különösen az által tette a gyülekezet 
életében nevezetessé, hogy megépítteté a nagy iskolát 
és tanítólakot, meg a szép gótsilusban épült hatalmas 
templomot, melyhez hasonlót falusi gyülekezetekben 
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ritkán lehet látni. A modern paplak is az ő helyes 
felfogását és az akadályokon győzni tudó akarását 
dicséri. Aggkorára való tekintettel Pongrácz Antal nyug-
díjaztatta magát és a gyülekezet 1912-ben Szalay Mihály 
bokodi lelkészt választotta meg, aki azóta itt működik 
és 1917-től fogva a „Harangszó" c. vallásos néplapot is 
szerkeszti. 

Tanítója a gyülekezetnek 1858-tól, mint a lelkész 
melletti segédtanító, 1867-től fogva pedig mint rendsze-
resített tanító: Záborszky Lajos volt, ki puritán jelle-
mével és vallásos buzgalmával áldásos nevelésben 
részesítette a rábízott ifjúságot. Mikor 1905-ben nyu-
galomba vonúlt, gyülekezete megtisztelő ünnepséggel 
búcsúzott el tőle. Azután Horváth Mihály személyében 
nyert a gyülekezet kiváló tehetségű tanítót, aki azonban 
a nagy háború folyamán, a harctérről hadifogságba 
került és még most is ott szenved. 

A jelenlegi iskola és tanítólak 1875-ben épült. 
A templom és lelkészlak pedig 1887-ben, mind a hívek 
nagy áldozatkészségéből. A templom építése körül nagy 
érdemeket szerzett dr. Barla Sándor csurgói orvos, 
gyülekezeti felügyelő is. Nagy ünnepség keretében, 
püspöki megbízás folytán, Andorka János esperes avatta 
fel a templomot az 1887-ik év őszén. Harangot hármat 
szereztek a hívek; de kettőt, a háború, honvédelmi 
célra elrekviráltatott tőlük. Jelenlegi lélekszám: 783. 
Szépen fejlődő gyülekezet. Isten áldása legyen rajta! 

Lelkészek: 
Horváth József 1813—1829. Pongrácz Antal 1879—1912. 
Pongrácz Ferenc 1829—1879. Szalay Mihály 1912— 

Tanítók: 
Fodor István 1785—1794. Záborszky Lajos 1858—1905. 
Fekete György 1794—1813. Horváth Mihály 1905— 

2. Iharosberény. Ez is Nádasdy Tamás birtoka 
volt. Korán is alakult ám itt is evangélikus gyülekezet. 
Legrégibb éveiről azonban keveset tudunk. Bizonyosat 



csak annyit, hogy 1608-ban Telekesy Benedek volt a 
lelkésze, ki az ágostai hitvalláshoz szilárdan ragaszko-
dott. A szervezkedés idejében a hivek „néhai Nagy Fe-
renc uram házába jártak prédikációra és könyörgésekre". 
De sietnek templomot építeni és pedig Tóth Miklós tel-
kén, az akkori viszonyok szerint fából. De ez a fából, 
szinte hevenyészve épített templom csakhamar roska-
dozóvá vált. Azért a hivek 1720-ban új templomot épí-
tettek. Pedig már ott zúgott fejük felett az üldözés 
vihara. A reformáció ellenségei ugyanis a török uralom 
alól felszabadult e helyen sem akartak az evangéliku-
soknak szabad vallásgyakorlatot engedni és el akarták 
venni a templomot. De a hivek nem engedték, bátran 
megálltak hitük mellett és későbben sikerült a várme-
gyénél azt is kieszközölniök, hogy az iharosberényi ev. 
gyülekezet Somogyvármegyében, a surdi mellett, árti-
kuláris egyházközségnek lett elismerve. Már 1828-ban 
így említi az egyházmegyei gyűlés jegyzőkönyve is. És 
mint ártikuláris gyülekezetben, a lelkészek szabadon 
hirdethették az Isten igéjét, szolgáltathatták ki a szent-
ségeket, meg temethették el a halottakat. Messze vidé-
kekről jártak akkor az iharosberényi templomba az 
evangélikusok, sőt római katholikusok is. Ez utóbbi miatt 
aztán kellemetlenségei lettek a gyülekezetnek, mert ezt 
a róm. kath. klérus nem nézte jó szemmel. De meg elő-
fordult az is, hogy a lelkész innen kiment a vidékre és 
vallásos szertartásokat végzett, mit az 1606-ik évi, meg 
a többi vallásszabadságot biztosító békekötések és az 
ezek folyományaként keletkezett országos törvénycikkek 
alapján jogosan végezhetett is, annyival inkább, mert 
itt a protestánsok a török hódoltság ideje alatt is gya-
korolhatták vallásukat. Többrendbeli panaszok és gya-
kori zaklatások történtek, különösen Mária Terézia ural-
kodása alatt. Végre a vármegye, 1746-ban, január 27-én, 
— mikor Sommsich Antal volt az alispán, — Szatmáry 
István elnöklete alatt nagy vizsgálatot tartott az iharos-
berényi ev. gyülekezet vallásgyakorlata tárgyában. Ez 
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alkalommal sok tanút hallgattak ki ott, Berzenczéről, 
Miháldról, Iharosból, Liszóból, Inkéről. A tanúk több-
nyire mind idős emberek és római katholikusok voltak. 
Mind egyhangúan azt vallották, hogy emlékezetük sze-
rint az iharosberényi lutheránusoknak mindig volt eccle-
siájuk és szabad exercitiumuk, azaz szabad vallásgya-
korlatuk. Nem is tehettek ellenük semmit. És a vár-
megye nem gördített akadályokat az 1775-ik évben esz-
közölt templomépítés elé sem. A türelmi rendelet hatása 
alatt aztán méginkább gyaropodott az Úrnak ez a Siona. 

Anyakönyvei 1750—1762-ig csak hézagosan marad-
tak fenn; 1762-től fogva azonban hiány nélkül meg-
vannak azok. Jelenlegi templomát a gyülekezet megfe-
lelő nagyságban és szilárdsággal 1827-ben építette. 
Tornyába 1834-ben két harangot öntetett. Húsz év múlva, 
1854-ben harmadik harangot is szerzett és ugyanakkor 
orgonát is. E helyett aztán, mivel ez nem igen vált be, 
1884-ben egy jobb, hatalmas orgonát vett. Az új, tágas 
és megfelelő iskolát és tanítólakot 1893-ban, az új, igazán 
modern, szép paplakot, a régiek anyagának felhaszná-
lásával, 1895-ben építette a megerősödött gyülekezet. 

Hálás elismeréssel kell megemlítenem, hogy a köz-
ségben és más falvakban is nagy birtokkal biró róm. 
kath. vallású báró Inkey-család mindenkor lekötelező 
előzékenységet mutatott az evang egyház iránt és főúri 
bőkezűséggel szokta azt építkezéseiben segíteni. Lélek-
szám: 792. — A gyülekezet további gyarapodására, vi-
rulására Isten áldását kérjük. 

Lelkészek: 

Telekesy Benedek. 1608. 
Rozár 
Filó Miklós 
Berke Ádám 
Tóth István 1750—1762. 
Ursini Mihály 1762—1776. 
Bachich István 1776—1783. 
Kozma Mihály 1783—1788. 

Kovács Ferenc 1820—1834. 
Takács Mihály 1834—1852. 
Andorka János 1852—1894. 
Borbély Gyula 1894—1915. 
Káldy József 1915— 

Szűcs István 1788—1795. 
Torkos Ádám 1795—1802. 
Kis János 1802—1820. 



Tanítók : 

Csak kevésnek nevét tudjuk felsorolni. 
Bárki István Teke Lajos 1908— 
Nagy János Héricz Jenő mint Il-od 

tanító 1913— 

a) Iharos. (Iharosberény leányegyháza.) Itt e helyen 
is, mint Nádasdy Tamásnak birtokán, már a reformáció 
hajnalán keletkezett evangélikus gyülekezet. A róm. kath. 
plébánia megszűnt és az evang. hivek az 1631-ik évben 
Simonides Tamás lelkész vezetése alatt keresték Isten 
országát és annak igazságát. Persze az ellenreformáció 
ezt a gyülekezetet is támadta. És ha mindjárt nem is 
tudták, később elűzték az evang. lelkészt, megszüntették 
a nyilvános istentisztelet tartását, ellenben a róm. kath. 
plébániát 1755-ben újra felállították. Még szerencse volt 
az evangélikusok részére, hogy a közelben állott az 
iharosberényi ártikuláris gyülekezet és oda elmehettek 
istentiszteletre. Mikor aztán a „türelmi rendelet" meg-
jelent, akkor ők is felszabadultak a nyomás alól. A gyü-
lekezet itt is újraéledt, ha nem is mint anyagyülekezet, 
de mint leánygyülekezet szervezkedett. Ma van neki tor-
nyos iskolája és megfelelő tanítólaka. Simon Zsigmond 
a tanítója. Lélekszám: 324. 

b) Pogány szentpéter. (Leányegyház). Régi múltra 
tekintő község ez is. Oklevelek szerint: Stregencz, alio 
nomine Szentpéterfalva, volt régen a neve. Valamikor 
a Pálos barátoknak volt itt kolostoruk. Idő folyamán 
sok viszontagságon ment keresztül a falu is, meg népe is. 
A török háborúk alatt, melyek itt hevesen dúltak s zár-
dákat, klastromokat is elpusztítottak, a falu lakosainak 
száma nagyon megfogyott. A falu 1550 körül Nádasdy 
Tamás nádor birtoka volt. És amikor a többi környék-
beli falvakba bemenetelt talált a reformáció tana, akkor, 
— éppen a nádor oltalma alatt — ebben a községben is 
létesült ev. gyülekezet. Sajnos, hogy ennek további 
sorsáról alig tudunk valamit. A múlt század végéről 
azonban már biztos adataink vannak és látjuk, hogy 



a hivek buzgólkodása folytán a régi gyülekezet újraéled 
és mint leánygyülekezet alakul meg s mint ilyen veszi 
fel a hívek lelkigondozásának munkáját. Ma már van 
tornyos imaháza, mely tanteremül is szolgál. Tanítólaka 
külön tető alatt áll és igen kényelmes. Hogy hány 
tanítója volt eddig, pontosan nem tudjuk megmondani. 
Csak háromnak a nevét iktathatjuk ide: 

Pataky Géza, Horváth Miklós és Csatáry Kálmán, 
1891. óta. A leányegyház lélekszáma: 320. 

Megemlítem még, hogy Iharosberény anyagyüleke-
zethez tartozik Inke fiókegyház, 106 és Somogycsicsó 
103 lélekszámmal. Ha ehhez hozzászámítjuk a szórvány-
helyek 105 lélekszámát, akkor látjuk, hogy Iharosberény 
összes lélekszáma: 1750. 

3. Légrád. (Zalamegye). Múltja visszanyúlik abba 
az időbe, mikor a rómaiak Pannoniát bírták. Már akkor 
erős hely volt. A magyarságnak is hamar védő vég-
várává lett. Ebbe a több királyi kiváltsággal felruházott 
városba a reformáció korán bemenetelt talált. Hogyan ? 
Teljes bizonyossággal nem lehet megállapítani, de leg-
valószínűbbnek tartom azt, amit Haller Jenő tanár 
„Légrád története" című munkájában kifejez, hogy a 
protestantismust Légrádba tulajdonképpen Zrínyi Miklós 
vitte be, az által, hogy 1552-ben a légrádi várat fel-
építvén, a leapadt helyőrséget szigetvár vidéki és csurgói 
protestánsokkal egészítette ki. Ezek a tősgyökeres ma-
gyarok: Sebőkök, Poklostaiak, Piskiek, Gerendaiak, 
Korontosok, Pöcsétek stb., aztán itt a határszélen nem-
csak az evangéliumi hitnek, de a magyarságnak is őrei, 
zászlótartói lettek. Az 1571-ik évben már nagy számmal 
vannak Légrádon az evangélikusok és birtokukba veszik 
a légrádi nagy templomot is. Valószínűnek tartom, hogy 
ez a tömeges áttérések folytán történt. A hívek egész 
serege evangélikus lett és régi templomukat is azzá 
tették az által, hogy abban prédikáltatták az evangé-
liumot és szolgáltatták ki az evangélikusok által vallott 
két szentséget: a keresztséget, meg az Úrvacsorát. 



Nem mondjuk azonban azt, hogy ez ellen azok a kevesek, 
kik megmaradtak a róm. kath. vallásban, nem szóltak 
volna. Tudjuk, hogy 1620-ban Serényi György volt 
a légrádi ev. lelkész, ki áttérése előtt Szombathelyen r. 
k. pap és kanonok volt; 1624-ben Ládonyi Ferenc, 
1632-ben pedig Kálmáncsei Balázs s 1639-ben Gödi Imre, 
aki előbb szőnyi plébános és győri kanonok volt, működtek, 
mint ev. lelkészek. Hosszú időn át: 1571—1664-ig nagy 
többségben voltak a városban az evangélikusok. Hamar 
esperesi székhellyé lett Légrád városa. Először 1624-ben, 
mikor Ládonyi Ferenc lelkész, a somogyi és zalai gyü-
lekezetek esperese lett. Majd meg 1644-ben, mikor 
Schemtei Benedek viselt benne esperesi tisztséget. És 
1661-ben Deselvicz István is esperesi rangra emeltetett 
és mint ilyen működött a légrádi gyülekezetben és a 
somogyi esperességben. 

Bizonyos, hogy a liberálisan gondolkozó főúr II. 
Zrinyi Miklós, bán, hadvezér és költő is pártolta ott az 
evangélikusokat. Hiszen az 1659-ik évi diétán így nyi-
nyilatkozott: „Tudjátok meg Uraim! igaz pápista ember 
vagyok, vallásomban való állhatatosságomban is egyitek 
sem halad felül. De micsoda dühös bolondság vinne 
engemet arra, hogy én p. o. az én légrádi evangélikus 
vitézeimet és az ott való presidiárusaimat helyükről 
kiűzzem ? Bizony, akiket ismerek pápista katonákat, 
tíz törökre sem mernék kimenni velük. De ha az evan-
gélikusokkal vagyok, azoknak imádsága és sok éneklései 
között valamikor harcra megyek, soha nyeresség nélkül 
meg nem térek". Sőt Légrád, mint végvár I. Lipóttól 
167ő-ben külön vallásszabadsági engedélyt nyert. Pedig 
ez az uralkodó éppen akkor hurcoltatta azt a sok pro-
testáns lelkészt és tanítót gályarabságra. De a vég-
várak vitéz katonáinak karjára szüksége volt. Azért 
szinte kedvezett nekik. 

Mégis a XVII-ik század második felében többször 
heves vallási villongások, jobban mondva üldözések 
fordultak elő. A római katholikusok, rendszerint a zág-



rábi püspök beavatkozásával, ki alá tartoztak, újra meg 
újra támadták, zaklatták az evangélikusokat; viszont 
ezek sem hagyták el magokat és jogaikat védeni ipar-
kodtak. Ilyen volt az is, hogy mikor az evangélikusok 
1677-ben Iharosberényből új papjukat valószínűleg 
Karuffát, hozták, a fellelkesült tömeg levette a róm. 
kath. templom tornyából a három harangot, melyeket 
már élőbbről, a régi áttérések folytán a sajátjának 
tartott és azokat az akkor imaházul használt tágas 
pajtában helyezte el. Azért itt, mert a kiöntött Dráva 
az evangélikusoknak első ecclesiájukat (templomukat) 
ledöntötte. Erre a horvát bán: gróf Draskovich Miklós 
Karuffa ev. lelkészt, 1678-ban kiűzette a városból. 
Templomukat a lihegő bosszú, 1686-ban felperzselte és 
a r. katholikusok a 3 harangot visszavitték. Majd a 
következő: 1687-ik évben az új lelkészt: Rajczi Andrást, 
meg a tanítót Perlaky Jánost is elűzték. A protestáns 
mesterembereket, a „nemes késes-céhből" kizárták, hogy 
ez által ezek megélhetését megnehezítsék, lehetetlenné 
tegyék. És így folyt ez tovább Újabb meg újabb 
császári rendeletekkel megakadályozták az ev. lelkészek 
és tanítók letelepedését és működését. A térítés meg 
a legerőszakosabban folyt, melyben különösen Berke 
Péter plébános ért el nagyobb eredményeket. 

A vég az lett, hogy Légrád horvát nyelvű lakos-
sága róm. katholikussá lett. A végvár magyar helyőrsége 
azonban tántorgás nélkül kitartott evangélikus hite mel-
lett. Mikor harangjuk hívó szava elnémult és nem zen-
gett közöttük nyilvános istentiszteleten a prédikátorok 
szózata, akkor is megőrizték, sőt élesztgették szíveikben 
meg házaikban az evangéliumhoz való ragaszkodásnak 
szent ügyét. így történhetett, hogy mikor egy évszázad 
múlva, 1781 október 25-én megjelent II. József királynak 
„türelmi rendelet"-e, akkor a légrádi ev. gyülekezet is 
hamvából új életre kelt és mint leányegyházközség, a 
Dráván innen fekvő Surdhoz csatlakozott. Praeoráns 
tanítójául 1792-ben megválasztotta Ártner Mihályt, aki 



aztán nagy lelkesedéssel vezette a híveket: öregeket és 
ifjakat egyaránt. A fejlődés akkora lett, hogy a gyüle-
kezet 1804-ben Horváth József felavatott lelkész szemé-
lyében lelkész-tanítót választott. És az új lelki vezér 
buzdítása három év múlva 1807-ben templomot épít a 
kevésszámú, de áldozatkész hívekkel. Mikor ismét három 
év eltelt, akkor a leánygyülekezet Surdtól elválott és 
1810-ben anyagyülekezetté lett, melyet még három évig 
Horváth József gondozott, de aztán Gyékényesre válasz-
tatván meg, oda költözött át. Utóda lett Csöngető Mihály. 
És az Úrnak e kicsiny, de életképes Siona lépésről lé-
pésre halad előre. 1841-ben új templomot épít, melyet, 
mivel idő folyamán kicsinynek bizonyult, 1889-ben ki-
bővít, mely alkalommal három harangot is vesz a to-
ronyba. A régi iskola helyett a hívek 1908-ban szép, 
tágas iskolát és tanítólakot emeltek. Tanítási nyelv a 
magyar. Egyházi ténykedéseknél is kizárólag a magyar 
nyelv van használatban. Kétségbevonhatlan, hogy ha-
zánknak is, meg egyházunknak is, ott a határszélen, igazi 
őrállója ez a 415 lélekszámmal biró mi kis Sionunk, 
melynek fejlődése, virágzása felett őrködjék a jó Isten ! 

Lelkészek: 
Serényi György 1620-ban 
Ládonyi Ferenc esp. 1624-ben 
Kálmáncsei Balázs 1632-ben 
Gödi Imre 1639-ben 
Hidegkúti András 1641-ben 
Schemtei Benedek esp. 1644. 
Ivánka Péter 1654-ben 
Légrádi János 1656-ban 
Deselvics István esp. 1661-ben 
Fekete István 1664-ben 
Rákicsányi István 1665-1671. 
Szanai 1674-ben 
Karuffa 1677—1678. 
Barakonyi Ádám 1867. Horváth Olivér 1912— 

Mernyi Sámuel 1836—1837. 
Hutter Zsigmond 1837—1839. 
Andorka János 1839—1843. 
Neusinger János 1843—1881. 
Szilvágyi Gyula 1881—1901. 
Bors György 1901—1912. 

Fichtner Ferenc 1822—1827. 
Kovács Mihály 1827—1830. 
Pataky Pál 1830—1836. 

Rajczy András 1687. 
Horváth József 1804—1813. 
Csöngető Mihály 1814—1821. 
Czipott György 1821-ben 

Tanítók: 
Perlaky János 1687-ben 
Artner Mihály 1792 -1795. 

Famelitzi 1795—1801. 
Laki József 1801—1804. 



Horváth József lelkésztanító 
1804—1810. 

Töskés Sámuel 1810— 
Pécsek János 1858-ban. 

Gring János 1859-ben 
Amtmann János 1860—1887. 
Mikler Győző 1887— 

4. Nagykanizsa (Zalamegye). E rendezett tanácsú 
városnak múltja egészen a szlávság uralkodásának 
idejébe nyúlik vissza. Knezu — Kenezu szláv szó feje-
delemséget ielentett. Innen kapta Kanizsa nevét, mely 
valamikor szláv fejedelmi székhely volt. Hazánknak leg-
régibb városai közé tartozik. Korán felépítették hatal-
mas várát, mely a jelenlegi városnak nyugati szélén, a 
Zrinyi Miklós-utca végén, a mostani „Transdanubia" 
gőzmalom táján állott. Víz folyta azt körül és csak az 
erős csapóhídnak leerésztésekor lehetett abba bemenni, 
vagy abból kijönni. Hosszú századokon keresztül nagy 
szerep jutott ennek a várnak, de főképpen a török-
világban. 

Minket most az érdekel, hogy Nagykanizsán mikor 
és hogyan terjedt el a reformáció ? Bizonyos, hogy Na-
dasdy Tamás nádor, e városnak földesura vitte be a 
reformációt Nagykanizsába éspedig az 1540-ik év táján. 
A történet lapjain meg van ugyanis írva, hogy Nagy-
kanizsán 1544-ben Szeremlyéni Mihály ev. pap. volt, 
aki bibliás verseket is írt és aki nemcsak a város falain 
belül, de azokon kívül is, a környékbeli falvakban is 
hirdette a reformáció tanait és ez által útját egyengeté 
több ev. gyülekezet megalakulásának, éppen Nádasdy 
Tamás pártfogása alatt. Tehát akkor már volt itt evan-
gélikus gyülekezet, melyre itt, e nevezetes helyen fontos 
hivatás várt, hogy maga is fejlődjék, meg mások számára 
is világító torony legyen. De a város többször gazdát 
eserélt. Az 1600-ik évben, sok harcok után, elfoglalta a 
török. Attól az időtől fogva 90 éven át úgyszólván min-
dig hadakozásban állott. Egyszer a töröktől, máskor meg 
a törököt támadó keresztyén hadseregektől szenvedett. 
Mindezeknek dacára még a török hódoltság alatt is 
állott ott az evang. gyülekezet. Miből tudjuk ezt ? Abból 
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a rendelet, vagy hadiparancsból, melyet a „nagykanizsai 
tizenegy fő-főaga" írásban adott ki eképpen: „Minden 
ember a maga hütén megálljon, kálvinista tartson kálvi-
nista prédikátort, luteránus pedig luteránust, egymás 
között szépen vesztegségben legyetek és — ha fejetek 
köll — ehhez tartsátok magatokat." 

Tehát akkor még volt Nagykanizsában is 
kálvinista pap is, meg luteránus pap is. — Mikor azonban 
Kanizsa végvára, 1690-ben, a török járom alól felszaba-
dult, akkor az ellenreformáció vihara rázúdult erre a 
városra is, erre a vidékre is és elseperte, — még Rudolf 
uralkodása alatt, a reformáció híveit, romba döntötte a 
protestáns gyülekezeteket itt is, miként már előbb az 
északibb falvakban és városokban elpusztított sok gyüle-
kezetünket. Rajtuk már nem segíthetett a Bocskay 
István által kivívott, vallásszabadságot biztosító bécsi 
békekötés sem. De valamint a török uralom 150 év 
multán megszűnt, úgy ezt az elnyomatást is éppen 150 év 
után jobb idők váltottak fel. 

Az 1840-ik év táján már több evangélikus család 
lakott Nagykanizsában. E családok fejei 1845-ben gyűlésre 
jöttek össze és azon tanácskoztak, hogy miképpen 
lehetne az evangélikus gyermekeket tanításban, külö-
nösen hitoktatásban részesíteni és évenként legalább 
néhány vasárnapon evangélikus istentiszteletet tartaniok? 
A választ megadták magok. Elhatározták, hogy leány-
egyházat alakítanak és mint ilyen, a szomszédságban 
lévő szepetneki anyagyülekezethez csatlakoznak. És mi-
után ez késznek nyilatkozott, hogy őket befogadja és 
lelkésze nekik évenként négy istentiszteletet fog tartani, 
megindult a munka. A megalakult nagykanizsai evang. 
leánygyülekezet 1846-ban • vett egy házat, abban elemi 
népiskolát állított fel és azt imaháznak is használta. 
Tanítói lettek: Péterffy Sándor, aki 1861. szept. 16-án 
kezdte meg itt tanítását és aki arany betűkkel írta be 
nevét a magyar népnevelők emlékkönyvébe és méltán 
kiérdemelte: „a tanítók atyja" megtisztelő nevet; de 
Mesterházy: A Somogyi Ág. Hitv. Ev. Ker. Egyházmegye Története. 4 
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már 1862. szept. 6-án Győrben foglalta el új állását, és itt 
utódja lett Kapi Rezső, ki szép sikerrel folytatta a 
munkát; azután, mivel Kapit a surdi gyülekezet válasz-
totta meg, Welekey Tódor következett, ki hasonló szor-
galommal dolgozott. 

A fejlődés utján szépen haladó leánygyülekezet 
az 1869-ik évtől fogva lelkész-tanítókat alkalmazott, 
kik mint esperességi segédlelkészek, a lelkészi teendőket 
is elvégezték és az el. iskolai tanulókat is tanították, 
még pedig az összes népiskolai tananyagra. Első volt 
köröttük: Kohut Mihály. Másfél évig működött hűséggel. 
Innen az antunováciak hívták meg rendszeresített lel-
készi állásra. Utána jött Kirnbauer Gyula, ki igazán 
hivatásos szolgája lett az Űrnak. Sajnos, hogy három 
hónapi áldásos működés után a fekete himlő kioltotta 
nemes életét. Az így megüresedett segédlelkészi állásra 
az egyházi főhatóság 1871-ben Szilvágyi Gyulát ren-
delte ki. Ő is csak rövid ideig működött itt, mert már 
1881-ben a légrádi gyülekezet választolta meg rendes 
lelkészéül. Helyébe Karsay Sándor püspök Hütter Lajost 
küldte ki a nagykanizsai hívek lelkigondozására és az is-
kola vezetésére. 1900-ban a leányegyház anyagyülekezetté 
lett és azóta Hütter Lajos, mint rendes lelkész működik. 

A régi iskolaépületben lévő imaterem idők folya-
mán kicsinynek bizonyult. Különben is a városi hívek 
igénye többre vágyott. Azért, Hütter Lajos buzdítására, 
a Csengeri utcában szép, tágas telket vesznek és arra 
1891-ben szép gótstilű templomot és városba illő pap-
lakot építenek. Harangokra akkor még nem jutott. De 
már 1913-ban vettek három igen szép összhanggal bíró 
harangot, melyeknek hangja mindeneknek, még több r. 
katholikusnak tetszését is nagyon megnyerte. Azonban 
a háború kettőt elrekviráltatott tőlük. 

El. népiskoláját a gyülekezett 1889-ben beszüntette 
és azóta a lelkész a városban lévő összes állami és 
egyéb jellegű iskolákban ellátja a hitoktatást. 

Felügyelői az 533 lelket számláló egyházközségnek 



voltak: Lengyel Lajos városi főjegyző, Györffy János ügy-
véd, Dürr Vilmos gyárigazgató. Jelenlegi felügyelője: Pet-
rik Dezső vasúti mérnök, ki mint Petrik János Jakab sop-
roni ev. lyceumi igazgatónak unokája, igazán papi buzgó-
sággal igyekszik felügyelői állásának igazságait betölteni. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a 30.000 lakossal bíró 
városban az evangélikusok, csekély számuk dacára is, 
tiszteletben részesülnek, súllyal bírnak és a város kész-
séggel nyújt anyagi támogatást is a gyülekezetnek. 
Nagy forgalmi központon fekvő eme kis városi egyház-
községünknek a jövőben is nagy feladatai lesznek. 
Hozzon reá az Isten szép jövendőt! 

5. Nemespátró. Egyike 
Somogyvármegye legrégibb 
községeinek. Okleveles ada-
taink vannak róla már az 
1298-ik évekből. Ez utóbbi 
szerint „Patria" néven abban 
az időben a somogyvári apát-
sághoz csatolt községek között 
foglalt helyet. Magyarország-
nak egy Mátyás király idejéből 
való térképén már fel van 
tüntetve. Lakosai, — kevés 
kivétellel, — a Bebök, Dömö-
törfy, Györffy és Szakáll 
családokból valók. E családok 
már a legrégibb időkben bír-
ták a községet és nemesi 
kiváltságokat nyertek, melye-
ket a 1719-ik évben kiállított, 
most is jókarban meglévő, adomány-levéllel III. Károly 
magyar király is megerősített.1) Későbbi, szintén nemes 
családok: a Bögri, Fekete, Dáxner és Szniodits családok. 

Miután a nemespátrói ág. ev. egyházközségnek 

') Ev. gyülekezeti levéltár. 

4 
4* 
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történetét már 1903-ban megírtam, és kinyomattam, itt a 
részleteket elhagyva, csak röviden írom le történetét. 
Nemespátró lakosai már a reformáció hajnalán elfo-
gadták az evangélikus hitet. Ez annyival inkább meg-
történhetett, mert itt a szomszédságban: Ság, (akkor 
nagyobb falu volt) Pogányszentpéter, Iharos, Iharosberény 
és még más falvak Nádasdy Tamásnak, Nagykanizsa 
földesurának birtokai voltak és amelyekben a reformáció, 
éppen a nádornak támogatásával, olyan hamar elterjedt. 
Meglehet, hogy éppen Szeremlyéni Mihálynak, Nagy-
kanizsa vándorpapjának (1544. táján) a vidéki falvakban 
mondott prédikációiból ismerték meg Nemespátró lakosai 
is a reformáció tanait. Elég az hozzá, hogy Nemes-
pátróban, — bizonyára az egész falunépének egyszerre, 
önkéntes áttérése folytán, — már az 1545—70 évek 
közötti időben megalakult az ág. hitv. ev. gyülekezet, 
melynek már úgy 1590 táján volt temploma „a Bebők 
Pál fundusán." — Régi lekészei közül ismerjük Perlaky 
Jánosnak nevét, akinek egy 1703-ban Szentháromság 
után való 13-ik vasárnapra írt és a nemespátrói tem-
plomban elmondott, az irgalmas samaritánusról szóló 
prédikációja a mai napig fennmaradt. Ismerjük továbbá 
Verbay, aztán Filó lelkészeknek nevét, ki innen Iharos-
berénybe költözött át és Rozárét is, aki aztán a porog-
szentkirályi gyülekezetbe ment át, hol az utolsó lelkész 
volt a „türelmi rendelet" megjelenése előtt. „NB. Hi tres 
Verbi Divini Miniatri hic in locoerant actu." *) 

A török iga, bár a török a vallást nem igen bán-
totta, mégis súlyosan nehezedett úgy a politikai községre, 
mint a gyülekezetre. Török seregek pusztították el 
„Pata" falut, melyre emlékeztet ma a határban lévő 
„Pata dülő" és török katonák rombolták le a sági 
határban a „szentegyházi dülő" tetején állott nagy 
templomot és zárdát, melyeknek téglatörmelékei ma is 
láthatók. Régi írásokban olvassuk, hogy a „török ura-

i) Boros István lelkész jegyzete az oktatási anyakönyv elején. 



ságnak," tehát a török pasának robotban szántották a 
„Szőkehegyen" lévő mezőt és a gabonát, meg egyéb 
terményeket Nagykanizsára kellett betekarítaniok. Külö-
nösen nehéz lett rajtuk az üldöztetés keresztje, melyet 
vallásuk miatt Kanizsának a török uralom alól 1690-ben 
történt felszabadítása után, az ellenreformáció rakott 
vállaikra . . . De a hívők e nehéz időkben is szilárdan 
ragaszkodtak hitükhöz és fennt említett, meg még másik 
lelkészeik vezetése alatt kitartottak. E lelkészek közül, 
t. i. akik 1731. előtt itt működtek, kettő halt meg e 
községben. A nagy szenvedések alatt végre a hívek 
szükségét látták annak, hogy a közelfekvő Surdhoz, 
mint ártikuláris gyülekezethez csatlakozzanak és mint 
társgyülekezet annak kebelében éljenek. így is éltek 
aztán 1783-ig. Minden 3-ik, utóbb 5-ik vasárnap átjöttek 
a lelkészek Pátróba istentiszteletet tartani. 

Mikor e csatlakozás történt, akkor, 1725 táján, 
a Pétáncról száműzött Árvay András lelkésztanító lakott 
és működött Surdon. Az ő hivataloskodása alatt történt, 
hogy Nemespátróban a Nagyfi, avagy Csikós Gergely és 
hitestársa által adományozott templom-funduson, 1731-ben 
templomot építettek, mestergerendájába a következő 
feliratot vésvén: „Aedificatum hoc templum 1731 o sub 
concionatore Árvái Andr." Érdekes, hogy ezt a tem-
plomot éppen 1731-ben bátorkodtak felépíteni, amely 
évben megjelent a III. Károly-féle rendelet, mely csak 
az ártikuláris gyülekezetekben akart szabad vallás-
gyakorlatot engedélyezni. De Nemespátró akkor Surddal 
egynek tartotta magát. Ezt mutatja az alábbi, egyik 
anyakönyv tábláján levő bejegyzés: „IV. Suhajda Ste-
phanus. V. Berke Georgius et VI. Kuzmits Stephanus. 
Omni quindena in pátró administrabatur Cultus Divinus 
per Reverendos." Habitaverant in Surd, quia Surd et 
Patro tum unum Corpus una Eccliaerant. 

Nem is maradt ám el a támadás. Mint az öregek 

*) Boros I. jegyzete az esketési anyakönyv elején. 
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beszélték, a r. katholikusok el akarták e templomot 
venni. Meg is jelentek a vármegye hajdúi a faluban. 
De a gyülekezet tagjai, férfiak és asszonyok, védelmére 
keltek templomuknak és felfegyverkezve (mindig volt 
istentiszteletük, nemesek voltak, Surddal egy voltak), 
kiverték az erőszaknak embereit a községből. A tem-
plom megmaradt. Benne prédikálgatott Árvái András is, 
Suhajda és Berke lelkészek is, majd azután Kuzmícs István 
lelkész is, meg Kozma Miklós tanító is, akiről írva van, 
hogy prédikált is, meg postillákat olvasott. El is tiltot-
ták ám őt ettől, 1780. aug. 9-én. Sőt tovább mentek és 
1781-ben nagy investigációt, vizsgálatot tartottak, — sok 
tanú kihallgatásával, — a gyülekezet ellen. De a 14 
tanú közül, kik között heten 90—100 évesek voltak, 
egy sem vallott az itteni lutheránusok ellen, sőt mind-
nyájan, még róm. kath. tanúk is bátran vallották, hogy 
örömmel jártak a pátrói lutheránus orátoriumba isteni-
szolgálatra. Nem is lett a dologból semmi, mert még 
mielőtt ez ügyban ítéletet hozhattak volna, megjelent 
1781. október 25-én II. József „türelmi rendelete" melynek 
oltalma alatt a nemespátrói evangélikusok is szabadon 
gyakorolhatták vallásukat. Bár akkor még nem volt 
száz család a gyülekezetben, mégis, mivel nemesek 
voltak, a helytartótanács 1783. jul. 7-én megengedte nekik 
a gyülekezetállítást, nyilvános istentiszteletet. 

Hogy a gyülekezetnek első iskolája mikor épült, 
pontosan meg nem állapítható. Az már azonban fel 
van jegyezve, hogy 1759-ben Dömötörfy János a falu 
északi részén iskolafundust ajándékozott a gyülekezetnek 
és ezen a telken épült fel az iskola, a tanítólakkal együtt. 
Persze fából, zsupptetővel, kicsiny ablakokkal; de benne 
égett és világított az evangéliomnak szövétneke. Szük-
ség is volt ám arra, nemcsak a tudomány, a kultúra, 
a műveltség szempontjából, hanem különösen azért, 
hogy a hívek meg ne tévesztessenek és hitüktől el ne 
tántoríttattassanak. Hiszen Mária Terézia kora volt az, 
melyben a térítések napirenden voltak. Szerencse, hogy 



a gondviselő Isten éppen abban az időben küldte ide hű 
szolgáját: Kuzmics István lelkészt. Nagy tudományu 
férfiú volt ő. Az új-szüvétségét vend nyelvre fordította, 
hogy az erre a környékre bevándorolt vend hitsor-
sosoknak legyen bibliájuk. írt más könyveket is. És 
nagyon sokat fáradott, küzdött azért, hogy hívei meg-
értsék és megtartsák a parancsolatot: „Tartsd meg a 
mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat." 
(Jel. 3. 11.) 

Mikor a helytartótanácsi engedély kezükbe érkezett, 
elváltak Surdtól és mint önálló anyagyülekezet szer-
vezkedve, lelkészüknek megválasztották Nyirö Zsig-
mondot, kinek lelkes vezetése alatt nagy buzgósággal 
építik Isten országát. Templomukat 50 éven át meg-
viselte az idő. 1802-ben azért újat építettek helyette. 
Tornya a templomnak nem volt. Azért azt a kis harangot, 
melyet egy évvel előbb 1801-ben Pécs városában öntet-
tek, a templom előtt álló haranglábra függesztve hasz-
nálták. Annak hívó hangja onnan hangzott szerte a 
faluba. A nagy harangot 1850-ben Varasdon készíttette 
a gyülekezet. Most csak ez az egy szól, mert a kiseb-
biket 1916 őszén honvédelmi célra elrekvirálták. 
A mostani templom, 1869-ben, szilárd tégla-anyagból, 
toronnyal, román stílusban épült. (51.1.) A Dömötörfy János-
féle funduson épített iskolaházat 1864-ben eladta a 
gyülekezet és helyette a templommal szemben lévő 
telken épített téglából iskolát és tanítólakot. Majd mi-
után az iskolaterem 100 tanuló befogadására szűknek 
bizonyult, a szomszédos telken, külön tető alatt, 1893-ban 
új iskolaépületet emelt az egyházközség, a maga erejéből. 

A lelkészlak, a réginek helyén, ugyancsak a már 
1784-ben Sygher Imréné, Véssey Erzsébet eőri lakostól 
266 forintért megvásárolt funduson, 1875-ben épült fel 
újra és azóta áll szilárdan. A kocsmaház mint bérház, 
melyet a nemespátrói nemes birtokosság »/12 részben 
a nemespátrói ág. hitv. ev. egyháznak, '/12 részben 
pedig a nemespátrói róm. kath. fiókegyháznak aján-
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dékozott, 1881-ben épült. A fennti arányban ajándékozta, 
adta a nemes birtokosság 29 holdnyi erdejét is a nevezett 
egyházaknak. A regále-váltságból, melyet az állam a 
gondnokok kezeihez kifizetett, 10.600 koronát juttatott a 
hívek egyházszeretete az evang. gyülekezetnek. Mindezen 
adományok örök időkre hirdetik a híveknek igazán dicsé-
retre méltó áldozatkészségét és elévülhetetlen érdemeit. 

Aranykönyve 1887-től fogva van a gyülekezetnek, 
jóltevők emlékének megörökítésére. Orgonát is ebben 
az évben vettünk. 

Takács István lelkésznek és Szucsányi József tanító-
nak hamvai fölé, a nemespátrói ev. temetőben a hívek 
hálás kegyelete 1907. december havában két szép sir-
követ állított. Gyülekezetünk nőegylete, mely 1898-ban 
alakult meg, főképpen a templom belső díszítésére és 
felszerelésére fordítja áldozatkészségének adományait. 
Az esti istentiszteletek és vallásos estélyek tarthatása 
végett 10 lámpát és 4 gyertyatartót vett. Továbbá oltár-
terítőket, szőnyegeket, betegek részére urvacsorai kelyhet 
és ostyatányért, továbbá egy nagyobb ostyatartót is 
szerzett be. 

Gyülekezeti lélekszám : 711. A hitbuzgó ősök unokáit 
vezérelje az Úrnak lelke, hogy álljon, virágozzék az 
Úr Jézusnak e hegyen épített egyháza, az örökké való 
Istennek atyai oltalma alatt! 

Lelkészek: 
Perlaky János 1703-ban 
Verbay. 
Filó. Innen Iharosberénybe ment. 
Rozár. Innen Porogszentkirályra ment. 
Surddal közösen, a társgyülekezet idejében. 
Árvái András lelkész-tanító 1742-ig. 
Suhajda György 1743—1751. 
Berke Ádám 1751—1755. 
Kuzmics István 1755—1779. 
Bakos Mihály 1780—1783-ig, mely évben Nemespátró 

újból önnálló anyagyülekezet lett. Azóta: 
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Nyirő Zsigmond. 1783—1787-ig. Zalaistvándra ment. 
Berke Balázs. 1787—1791-ig. Hodosra ment. 
Ritzinger Pál. 1792—1803-ig. Utóbb Őrszigetre távozott. 
Boros István. 1803—1819-ig. Sikátorra ment. 
Kápli István. 1820—1828-ig. 
László Károly. 1828—1832-ig. 
Takács István. 1832—1891-ig. 
Mesterházy Sándor. 1891—. 

Felügyelők: 
Dömötörfy Sándor. 1786—1788. 
Dr. Andorka Elek. 1879— 

Tanítók: 

Kozma Miklós. 1778. 
Fodor István, 1783—1785-ig. Gyékényesbe ment. 
Józsa Zsigmond. 1785—1797. 
Ritzinger Ádám 1799-1804. 
Sas János. 1804—1081. 
Szucsányi 1853—1881. 
Héricz Sándor. 1881—. 

6. Porrogszentkirály. Balogh István lelkész a 
Gyurátz Ferenc püspök által végzett egyházlátogatás 
emlékére megírta és kinyomatta egyházközségének tör-
ténetét. E mű és egyéb adatok alapján röviden a követ-
kezőkben írom le a gyülekezetnek történetét: 

Valamint Csurgó, úgy a tőszomszédságában levő 
Szentkirály is a reformáció korában Enyingi Török 
Bálintnak, a hítjavítás nagy pártfogójának birtoka volt. 
Feltételezhető tehát, hogy a reformáció tanai itt is 
hamar elterjedtek, alakult evangélikus gyülekezet és 
az evangélikusok szabadon gyakorolhatták vallásukat. 
Azért is jöttek ide, éppen erre a vidékre Vasvár-
megyéből, a vendvidékről, a hitük miatt kizavart vend 
nyelvű evangélikusok és telepedtek itt le Porrogon, 
Porrogszentpálon, Nagy-Martonban és Szentkirályon. 
Hogy ki volt a gyülekezetnek első lelkipásztora, azt 
nem tudtuk kikutatni, mert a bekövetkezett zavaros 
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idők az írott emlékeket eltüntették, megsemmisítették. 
De azt már bizonyosan tudjuk, hogy az ujkéri zsinaton 
1626-ban Légrádi Gergely szentkirályi lelkész is aláírta 
hitvallási iratunkat és hogy 1631-ben Zalantay Péter 
volt a szentkirályi lelkész. Későbben 1648-ban a locs-
mándi zsinaton Miskoltzy Mihály, mint szentkirályi 
lelkész írta alá az evangélikus „Egyezség-Könyvet." 
Az is bizonyos, hogy Muzsay Gergely ev. püspök 1661-ben 
készített lajstromában Szentkirályt az anyagyülekezetek 
között felsorolja. Ezt természetesnek is találjuk, mert 
itt a török hódoltságban még nem támadott fel az ellen-
reformáció vihara. Később azonban ide is elért az, 
mikor t. i. a török Kanizsáról és ezen egész vidékről 
kiűzetett. Az 1720-ik esztendőben április 9-én még volt 
itt prédikátor. Ezt bizonyítja a Peti Ferenc Jankó szent-
királyi lakosnál őrzött levél. Valószínűleg ez Rozár 
lelkész volt, ki Nemespátróból költözött ide át és akiről 
a történetíró azt jegyezte fel, hogy az utolsó volt a 
türelmi rendelet megjelenése előtt. A reformáció ellen-
ségei, talán éppen 1731-ben, innen is elűzték az evang. 
lelkészt és a lelkészek kitiltása után csak a tanítók 
vezették itt az Úrnak népét. E tanítók: Kovács és utána 
Pocsit György. 

A türelmi rendelet megjelenése után két évre, 
1783-ban, újra feléledt a gyülekezet és lélkészéiil Batliér 
Istvánt választotta meg, kinek személyében erős hitű 
és erős kezű, az újjászervezésre nagyon alkalmas lelki-
pásztort nyert a gyülekezet, és aki 1802-ben esperesi 
rangra emelkedett. A hívek Porrogszentkirály és Porrog 
egyesült anyagyülekezetben, továbbá Porrogszentkirály, 
Csurgó, Nagymarton, Alsók, Sarkad és Szenta fiók-
egyházakban tömörülvén, 1784-ben a jelenlegi lelkészlak 
helyén fából, zsupptetőre templomot építettek és ettől 
nyugatra néhány ölnyi távolságra ugyancsak fából 
lelkészlakot emeltek. 1787-ben állították fel ott, ahol 
most a kút van, a haranglábat, melybe egy 160 fontos 
és egy 94 fontos harangot vettek. 



Miután azonban ez a templom egy félszázad eltűn-
tével, már nem elégítette ki a hívek igényét, lebontották 
ezt és a gróf Festetich László földesúr által nagylelkűen 
adományozott telken, téglából, az 1843-ik évben, Zat-
hureczky József lelkész idejében, felépítették tágas, szép 
templomukat, melyet 1847. okt. 24-én, egyházlátogatási 
körútja alkalmával, nagy ünnepség keretében, Haubner 
Máté püspök avatott fel. Az új templom tornyába, egye-
lőre a régi, aránylag kicsiny harangok kerültek. De már 
1855-ben 1400 forint költséggel két uj harangot, egy 8 
mázsásat és egy 4 mázsásat szerzett a gyülekezet. Két 
év múlva, 1857-ben, új iskolát épített és 1858-ban torony-
órát is vett A jelenlegi kényelmes és díszes paplak 
1884-ben, a tágas és a kívánalmaknak teljesen meg-
felelő iskola és tanítólak 1891-ben épült. Tehát, amint 
látjuk, rövid időközökben nagy és költséges építkezé-
seket végzett az áldozatkész gyülekezet. 

Porrognak, mely Porrogszentkirállyal majdnem 
össze van építve, eddig külön iskolája nem volt és a 
porrogi tankötelesek is Porrogszentkirályra jártak isko-
lába. De 1890-ben báró Tallián Dénes földbirtokos szép 
beltelket ajándékozott, — iskolai célra, — a gyüle-
kezetnek. És erre a telekre építettek a porrogiak, már 
1890-ben, külön iskolát, melybe első tanítójuknak meg-
meghívták a szentkirályi tanítónak, Haidt Bálintnak fiát: 
Haidt Pált. 

Gróf Festetich György, a kiváló gazda, a keszt-
helyi gazdasági akadémia alapítója, az egyház és a nép-
nevelés iránt táplált jóindulata által vezéreltetve, a 
lelkész által használt »/4 telket Vi telekkel és a 
tanító által használt telket szintén V* telekkel egé-
szítette ki. Csaplovics Dániel csurgói uradalmi pénz-
táros a szentkirályi templomba, egyházszeretetből, orgonát 
állított, melynek hangjai mellett a hívek 1905-ig zengtek 
dicséretet Istennek. Ekkor a gyülekezet a maga ado-
mányából szerzett be egy hatalmas szép orgonát. 
Mesterházy János uradalmi ügyvéd és gyülekezeti 
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felügyelő, a csurgói ev. fiókgyülekezetnek még a hat-
vanas években egy nagyobb belsőséget adományozott, 
hogy e telken ev. iskolát építsen. Sajnos, hogy ez a 
szép terv még máig sem valósulhatott meg, 

Bár a gyülekezeti tagokat és magát az egyház-
községet is sok elemi csapás érte, az áldozatkészség 
mindig kipótolta és helyre állította a szenvedett kárt. 
Jó alapon, jó vezetés alatt sikerrel haladhat előre az 
Űr Jézus szolgálatában. 

A nagy történeti múlttal biró Csurgó városában, 
— melyben a reformáció hajnalán evangélikus anya-
gyülekezetünk volt, — a róm. kath. főúr gróf Festetich 
György, cs. és kir. kamarás, az 1794-ik évben gim-
náziumot alapított a protestánsok részére, hogy az itt 
a határszélen a reformátusok és evangélikusok iskolája 
legyen. Mivel azonban a szentkirályi, szentai, nagy-
martom és a többi környékbeli falvak evangélikus lako-
sai az építéshez felajánlott fuvarok, kézimunkák és 
egyéb szolgálmányok teljesítéséből kivonták magukat, 
a gimnázium, melyben Csokonai Vitéz Mihály is tanított, 
református jelleggel épült fel, fejlődött főgimnáziummá 
és végzi áldásos munkáját, javára a mi ev. ifjúságunknak 
is, mert évenként körülbelül 30 ev. tanuló részesül benne 
hazafias és vallásos nevelésben. Megemlítem még azt is, 
hogy Csurgón báró Eötvös József 1869-ben állami 
tanítóképző intézetet létesített. Ha még ehhez hozzá-
vesszük, hogy három évtized óta községi polgári leány-
iskola is működik ott, akkor örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy ez az iskolaváros, habár benne jelenleg csak 
330 lélekszámú fiókgyülekezetünk van, nagyban elő-
segíti a porrogszentkirályi anyagyülekezetnek kultúrális 
fejlődését is. Kívánjuk is, hogy ez a fejlődés mentül 
zavartalanabb és sikeresebb legyen! 

Lelkészek: 

Légrádi Gergely 1626-ban.' Miskolczy Mihály 1648-ban. 
Zalanthay Péter 1631-ben. Rozár 1720-ban. 
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Balliér István, esp. 1783-1835. Renner Endre, 1862-1891. 
Zathureczky József 1835—1847. Balogh István, 1892— 
Takács József, 1847—1861. 

Tanítók: 
Kovács. Semmelroth András, 1848—1854. 
Pocsit. Haidt Bálint, 1854-1892. 
Rejek József, 1818—1848. Záborszky Kálmán, 1893— 

Porrogon: 
Haidt Pál, 1890—1910. Németh István, 1910—. 

Felügyelök: 
Lehner János, uradalmi ügyvéd. Andorka Gyula, kir. járásbiró. 
Csaplovics Dániel, „ pénzt. Dr.Ballus Zsigmond, kir. járásb. 
Mesterházy János, „ ügyész. Melicskó Miklós, kir. itélő-t. b. 
Győry Mihály,' „ számtartó. Mohar József, áll. tan. k. igazg. 
Szentkirály lélekszáma 593. Porrogé: 557. Együtt: 1150. 

a) Barcs. Itt az evang. hívek a harmincas évek 
elején kezdtek gyülekezeti életbe tömörülni. Éhezték 
és szomjúhozták az Isten beszédének igazságát. Azért 
leányegyházzá alakulnak és mint ilyen, a vései anya-
gyülekezethez csatlakoznak. Első tanítójukul: Semmel-
roth, kiszolgált katonát választották meg, aki a tanulókat 
egy magánháznál oktatta és ott tartott istentiszteletet 
is. Mikor 1853-ban a gyülekezetből eltávozott, akkor a 
fiatal Schild János lett hivatali utódja. De ez csak két 
évig működött, aztán valamelyik tolnamegyei iskolánál 
nyert alkalmazást. Hogy a népiskolai növendékek oktatás 
nélkül még se maradjanak, az öreg Schild iparos tanította 
a gyermekeket a betűvetés mesterségére stb. Fogyatékos 
helyzet volt bizony ez. De hála Istennek, nem sokáig 
tartott. Történt ugyanis, hogy az uradalom Uj-Barcson, 
az 1856-ik évben, olcsón adott a gyülekezetnek egy kis 
házhelyet, melyen aztán hamar felépítették az iskolát, 
melyet imaházul is használtak. Az új iskolába tanítójukul 
1858-ban Plevniczky Pált választották meg, ki a levita-
teendők végzésére is nyert, — az egyházi főhatóságtól, 
— felhatalmazást; tehát keresztelt is, meg temetett is. 
De nem sokáig, mert már 1861-ben őt is a tolnai egyház-
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megyébe hívták tanítónak. Ekkor 3 évig üresedésben 
volt a tanítói állás. Végre 1864-ben mégis kaptak tanítót 
és pedig Gamauf József személyében; őszintén meg-
vallva nagyon is szerény javadalmazás mellett. Gamauf 
a tanítói teendők mellett, mellékfoglalkozásként, az ura-
dalmi ispán irodájában is dolgozott. És kedvelt embere 
lett az uradalomnak. Ennek is köszönheté, hogy a tago-
sítás alkalmával a földbirtokos gróf a barcsi evangélikus 
leánygyülekezetnek, a mindenkori tanító használatára, 
készséggel kiméretett, kihasíttatott 27 V2 khold jó minő-
ségű földet. Ennek folytán fellendült a gyülekezetnek 
is, meg a tanítónak is a dolga. Az egyházmegye pedig, 
behatóbb lelkigondozás céljából, a leányegyházat 
1875-ben Porrogszentkirályhoz csatolta. 

Gamauf József 1893-ban nyugdíjaztatta magát és 
a gyülekezet a soproni ev. tanítóképezdében végzett 
Fuschs Pált választotta meg, aki aztán fiatalos lelke-
sedéssel látott hozzá a gyülekezet fejlesztéséhez. Nem 
is hiába. A sikerek egyre-másra mutatkoztak, sőt a 
hívek lélekszáma és az egyház ereje az által, hogy a 
róm. kath. egyházból többen áttértek ev. egyházunkba, 
szépen megnagyobbodott. A hívek befogadására a régi 
kis imaház kicsinynek bizonyult. Azért ezt eladták és 
egy nagy házat vettek, melyben kényelmes tanítólakást, 
iskolát és toronnyal ellátott imatermet rendeztek be, 
harangokat is szerezvén a toronyba. Az ünnepélyes 
felavatást az esperes 1906. őszén végezte. Fontos missziói 
ponton áll ez a 125 lélekszámmal biró kicsiny leány-
gyülekezetünk. Mint őrtorony áll ott a Dráva partján, 
Szlavónia szomszédságában. Nagy hivatás vár reá. Az 
egyház Urának gazdag áldásait kérjük reá! Barcs 
szomszédságában: Dráva-Tamásiban is volt 1863-ban 
ev. iskola. Tanítója Schild József volt. Hamar elnép-
telenedett és megszűnt. 

Porrogszentkirályhoz tartozik még: Porrogszent-
pál fiókgyülekezet 149 lélekkel, továbbá Nagymarton 
fiókegyház 92 lélekkel, Szenta fiókegyház 36 lélek-
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számmal és sok szorványhely 146 lélekkel. Ha mind-
ezeket összefoglaljuk, látjuk, hogy a gyülekezet összes 
lélekszáma: 2028. 

7. Sand. Ezen a helyen, mely addig a mezőszegedi 
Szegedy-családnak nagyobb majorja volt, 1743-ben 
kezdtek többen a vasvármegyei Hodos és Battyánd 
vidékéről letelepedni. Először, t. i. 1745-ben aug. 17-én, 
csak négy család kötött bérleti szerződést. Ez a négy 
család Farkas Ferencnek, Nóvák Mátyásnak, Nóvák 
Mihálynak és Nóvák Ádámnak családja volt. E családok 
aztán elévülhetlen érdemeket szereztek nemcsak 
a községnek, hanem az ev. gyülekezetnek megalapí-
tásában, fejlesztésében és felvirágoztatásában is. Már 
itt megemlítjük, hogy a Novák-családnak egy későbbi 
sarját, Nóvák Jánost, a csurgói választókerület 1910-ben 
országgyűlési képviselővé választotta. 

Az első telepesek után csakhamar jöttek mások 
is, szintén bérlőtársakul és 122 év leforgása után 1867-ben 
már 41 családra szaporodtak. Nyelvükre nézve vendek, 
vallásukra nézve pedig evangélikusok voltak és itt az 
új otthonban is e hit szerint kívánták imádni az Istent, 
csakhogy akadályok gördültek eléjük. Hiszen Mária 
Terézia korában éltek, amikor atyáinknak csak az árti-
kuláris gyülekezetekben lehetett nyilvános istentiszteletet 
tartaniók. Szerencséjük volt a sandi telepeseknek, hogy 
falujuk közel volt Iharosberény, az ártikuláris ev. gyüle-
kezethez. Oda átjárhattak istentiszteletre. Át is jártak. 
És ennek a gyülekezetnek leányegyházaként hamarosan 
megszervezkedtek. Iskolát és tanítólakot építettek és 
első tanítójukul megválasztották: Grégár Józsefet. 

Az 1781-ben kiadott türelmi rendelet itt is érez-
tette áldó hatását. A sandi evangélikusok is kezdenek 
nyilvános istentiszteletet tartani. Először csak egy 
nagyobb pajtában, de már 1806-ban, szilárd alapon, 
téglából templomot építettek és ezt már abban az évben 
ádvent I. vasárnapján fel is szenteltették. Kezdetben 
vend volt az istentisztelet nyelve. Sőt magában az anya-
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gyülekezetben, Iharosberényben is, különösen a san-
diak kedvéért, bizonyos ünnepnapokon vend nyelven 
gyónást, urvacsoraosztást tartottak, 1807-ig. Ez évtől 
kezdve pedig az iliarosberényi lelkész évenként, egy-egy 
nagyobb ünnepen, átment Sandra az új templomba vend 
nyelvű istentiszteletet tartani. Ilyen alkalmakkor mindig 
zsúfolásig megtelt a sandiak kedves temploma, melyről 
csakhamar nyilvánvalóvá lett, hogy jobb lett volna 
tágasabbra építeni azt. De a vend nyelvű hívek, kik 
érzelemben mindig jó magyarok voltak, nyelvben is oly 
hamar megmagyarosodtak, hogy már 1830 előtt beszün-
tették a vend nyelvű istentiszteletek tartását és azóta 
templomban is, iskolában is kizárólag a magyar nyelvet 
használják és így teljesen beleilleszkedtek, beleolvadtak 
a színmagyar környezetbe. 

A haladni-akarásnak szép jelensége volt a híveknél, 
hogy az anyagyülekezetté alakulásnak elgondolása, 
magánbeszélgetésekben is, meg gyűlési tárgyalásokon 
is, mind gyakrabban nyert kifejezést. Kérvényezésükre 
az egyházi főhatóság, mivel anyagyülekezet fenntartására 
gyengéknek találta, ismerte őket, végre is 1827-ben 
csak annyit engedett meg nekik, hogy felszentelt segéd-
lelkészt alkalmazhatnak lelkész-tanítóul. Mint ilyent, 
1841-ben Pataki Pált választotta meg a gyülekezet. 
Pataki nemcsak buzgó lelkivezér volt, aki gyülekezetének 
dolgait sok tekintetben előrevitte, de mint tudós gaz-
dász is jóhírnevet szerzett magának a vidéken, sőt 
nagyobb körben is. Azonban a hívek csak nem akartak 
belenyugodni helyzetükbe. Félintézkedésnek tartották 
a lelkész-tanítói gondoztatást. Azért addig-addig kér-
vényeztek, míg végre az egyházkerület az anyásítást 
engedélyezte. Erre aztán az önállóvá lett egyházközség 
első rendes lelkészének a költőpapot: Sántha Károlyt 
választotta meg, aki egészen fiatalon került a sandi 
gyülekezetbe és ennek népét magasan szárnyaló lélek-
kel igyekezett vezetni az istenfélelemnek útján. Meg 
is voltak ám vele a sandiak elégedve, de mégis, mégis 
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óhajtották volna, hogy mint földmívelők között működő 
lelkipásztor, többet gazdálkodott volna. Két évi áldásos 
munkálkodás után az egyháznak Ura más munkame-
zőre, a várpalotai gyülekezetbe állította szőlőjének mun-
kásául, onnan meg nem sok idő múlva a sárszentlőrinci 
nagy gyülekezetbe rendelte lelkivezérül, aki mindenütt 
írta szép vallásos énekeit, melyek közül sokat felvettek 
új Dunántúli Énekeskönyvünkbe is, hogy ezek által az 
énekek által is dicséretet zengjünk az Istennek. 

Az 1845-ik évben nagy csapás érte a gyülekezetet, 
mert iskolája tűzvész martaléka lett. Azonban a törekvő 
hívek nem csüggedtek el, hanem munkához láttak és 
építettek. 1846-ban megépítették azt az épületet, mely 
ma lelkészlak, akkor pedig ennek hátulsó részében volt 
az Iskolaterem, elől pedig a tanítói lakás. Az anyásítás 
utáni második évben, 1870-ben, a mostani iskolaépületet 
állították, a régebbi iskolát pedig lelkészlaknak alakí-
tották át. Egyik harangját 1811-ben önttette a gyüleke-
zet, a másikat pedig 1842-ben. Ez utóbbit a háború 
hadicélra elvitte. 1870-ben Gaál László lett a gyüleke-
zet lelkésze, de csak két évig, 1872-ig működött itt és 
helyére a hívek Teke Lajost, a vései segédlelkészt vá-
lasztották meg, aki aztán 1897-ben bekövetkezett halá-
láig erősen lutheránus öntudattal vezette gyülekezetének 
tagjait. 

Most ez a gyülekezetünk is a háború keresztje alatt 
nyög. Istentől kérjük és várjuk a szabadulást, az előre-
haladást, a diadalt. 

Lelkészek: 
Pataki Pál lelkésztanító 

1841-1865. 
Sántha Károly 1S6S-1870. 

Gaál László 1870—1872. 
Teke Lajos 1872—1897. 
Madár Rezső 1898— 

Tanítók: 
Grégár József -1803-ig. 
Szmodics Pál 1803—1834. 
Kulcsár Gábor 1834-1840. 
Pataki Pál 1841—1865. 

Hoímann Péter 1869-1871. 
Haidt Péter 1871—1873. 
Nóvák Elek 1873—1912. 
Hajas Gyula 1912— 

Bödecs Antal 1867—1869. 
Mesterházy: A Somogyi Ág. Hitv. Ev. Ker. Egyházraegye Története. 5 
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Felügyelő: Győrffy János ügyvéd, Nagykanizsán, 
a) Pat. Ez a leányegyház 1819-ben létesült és a 

régóta fennálló, viharokat kiállott iharosberényi gyüle-
kezethez csatlakozott. Már megalakulása éveiben meg-
építette szükséges épületeit. Mikor azonban jól megerő-
södött, akkor régi épületei helyett újakat emelt. Téglá-
ból, szép stílusban, nagyobb méretekkel építette 1863-ban 
a környék templomai közül kiváló szép templomát. 
1875-ben megfelelő nagyságban és minőségben iskolát 
és tanítólakot épített. A vallásukhoz hűségesen ragasz-
kodó és gyülekezetüket fejleszteni akaró hívek gyakran 
felvetették az anyagyülekezetté alakulásnak kérdését. 
Többször folyamodtak e tekintetben az egyházmegyéhez 
és az egyházkerülethez is, de az egyházi főhatóság, 
— tekintettel a hívek csekélyebb számára, — nem adott 
helyet a kérésnek. Tehát megmaradtak leánygyülekezet-
nek. Mivel azonban Pat nagy távolságra fekszik Iharos-
berénytől, megindítják az eljárást, hogy Iharosberénytől 
elválva, a közelebb fekvő Sandhoz csatlakozhassanak. 
Ez irányban tett lépéseik eredményre is vezettek és 
1895-től fogva Sandnak lelkigondozása alatt állanak. 
És reméljük, hogy ez a buzgó gyülekezetünk, melynek 
314 lélekszáma van, — az akadályok dacára is — si-
kerrel halad továbbra is a fejlődés útján előre. Isten 
áldása legyen rajta! 

Mátis Sándor 

Sand anyagyülekezetünknek van néhány szórvány-
helye is: Miháld, Szentjakab, Kiskomárom 65 lélekkel. 
És így összes lélekszáma: 908. 

8. Surd. Ez is vármegyénknek nagyon régi köz-
sége. Megalakulása nagyon régi időkben történt. Régi 

Tanítók: 
Tálos Ferenc -1828-ig. 
Takács István papjelölt 1829. 
Ferenczi László 
Ferenczi János 
Semmelroth 

Haidt Péter 
Németh Gyula 
Gselmann Mátyás 
Simon János 1898-ig 
Simon Jenő 1898— 
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földesurai gyakran változtak. A reformáció korában a 
Nádasdy-családnak birtokaihoz tartozott. Ez a körülmény 
is hozzájárult ahhoz, hogy a reformáció tanai itt is ha-
mar ismeretesek és befogadottak lettek és korán alakult 
itt evangélikus gyülekezet. Szalóky Elek surdi ev. lel-
kész, az adatok szorgalmas összegyűjtése után, 1897-ben 
megírta gyülekezetének történetét és azt „Vázlatok a surdi 
ev. gyülekezet történelméből" cím alatt kinyomatta. E 
mű adatai és személyes kutatásaim alapján írom le rö-
viden, az apróbb részleteket mellőzve, a surdi ev. egy-
házközségnek történetét. 

Amint e gyülekezet a reformáció fénykorában meg-
alakult, azonnal templomépítéshez látott. Egy fazsin-
delyes templomot épített, melyet aztán, mikor a zsindely 
elkorhadt, zsupptetővel fedett be. Paplakot és iskolát 
is már kezdetben épített a gyülekezet, a legegyszerűbb 
módon, fa és zsupp anyagokból, — mert bizony, ha az 
egyháztagok lelkiekben meggazdagodtak is, anyagiakban 
szegények voltak. Örültek, hogy prédikáltatik nekik az 
evangélium, mely „Istennek hatalma minden hívőnek 
üdvösségére" (Róm. 1. 16.). Boldogok voltak, hogy vall-
hatják az evangéliumi hitet, melynek szól az ígéret: 
„Az igaz ember pedig hitből él". (Róm. 1. 17.) És ez 
a gazdagság erőt adott nekik mindnyájuknak, férfiaknak 
és nőknek, öregeknek és fiataloknak az egyház építé-
tésére. így történt, hogy mindinkább megerősödtek, még 
a török uralom alatt is erősödtek. Pedig a török itt is 
sok pusztítást vitt véghez, sok életet kioltott, sok házat 
felégetett, sok vagyont elrabolt. De vallás dolgában 
a leggyakrabban közönyös volt. Ebből az időből már 
hat egymás után működött lelkészüknek nevét ismerjük. 
Mind hivatott szolgái voltak az Úrnak, de legkiválóbb 
volt köztük Perlaky György, kinek ároni családja annyi 
jeles lelkészt (esperest is, püspököt is) adott egyházunk-
nak. Mikor azonban Nagykanizsának 1690-ben történt 
visszafoglalásával ez a vidék is a protestánsokat kér-
lelhetetlenül üldöző I. Lipót uralkodása alá került, akkor 

5* 
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az ellenreformáció vihara ezt a gyülekezetet is meg-
rázta és megkárosította. Hiszen felülről, a bécsi udvarból 
csak azt hangoztatták, hogy a fegyver jogán szerzett 
e területen csak a róm. kath. vallást szabad gyakorolni 
és azért kivételt egyik gyülekezettel szemben sem tettek. 
De híveink erősen állottak ám törvény által biztosított 
jogaik mellett. Végre is aztán a vármegye, — az észak-
nyugati megyék mintájára — itt is két gyülekezetet: 
az iharosberényi és surdi gyülekezeteket ártikuláris 
gyülekezeteknek ismerte el és e két gyülekezetben 
szabad lett az evangéliumi vallásgyakorlat. Pedig 
voltaképpen mindenhol, ahol az itt eddig gyakorlatban 
volt, meg kellett volna azt engedni, mert semmiféle 
törvény azt el nem törölte. 

így lett Surd mint ártikuláris gyülekezet, egy nagy 
vidéknek központjává és a környékbeli ev. hívek ments-
várává. Lelkészei, kik ebben az időben működtek benne, 
nagy feladatot teljesítettek. Különösen tette ezt a biblia-
fordító lelkész: Kuzmics István, aki 1755—1779-ig szol-
gálta itt az Urat. Nem elégedett meg azzal, hogy itt 
helyben prédikálta, szent lelkesedéssel, a Krisztusnak 
evangéliumát, szolgáltatta ki a szentségeket, hanem 
bizony elment nemcsak Pátróba, mely különben is az ő 
ártikuláris gyülekezetének társgyülekezete, tehát egyik 
része volt, hanem Porrogra is, Szentpálra is, Gyéké-
nyesre és más helyekre is, még gyalog is, titokban is, 
éjnek idején is, hogy kereszteljen, gyóntasson, temes-
sen stb. Sokat megmentett, sokat megtartott ő így. 
Elévülhetetlen érdemei vannak néki. Méltó dolog lenne: 
emlékkövet állítani neki vagy hamvai fölé a surdi déli 
temetőbe, vagy a surdi templom előtti téren. Kuzmics-
nak 1779-ben bekövetkezett halála után a gyülekezet 
Bakos Mihály lelkésznek vezetése alatt tovább élt, 
fejlődött, virúlt, különösen akkor, mikor ez a lelkész 
esperesi tisztségre is emeltetett. 

Örvendetes jelenség volt a gyülekezet életében az, 
hogy a róm. kath. vallású, felvilágosodott földesúr: 
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Sigray, az 1797-ik évben a gyülekezetnek templom-fun-
dusul nagyobb területü beltelket adományozott. A tem-
plom ezen már 1797-ben felépült és azt az év november 
26-án lelkésze : Bakos Mihály mint esperes, Balliér István 
porrogszentkirályi és Torkos Ádám iharosberényi lelké-
szek közreműködése mellett nagy ünnepség keretében 
fel is avatta. 

Az 1826-ik évben a gyülekezet fából, zsupptetőre, 
iskolát épített. Majd 1868-ban téglából, erős falakkal, 
jelenlegi formás templomát építette fel és abba egy öt-
mázsás harangot szerzett. Egy másik harangot Döme 
András, egyházát szerető kisgazda ajándékozott. Ugyanő 
egyéb, különösen földbirtok-adományaival is megörökíté 
nevét az egyházközség életében, történetében. 

A jelenlegi lelkészlak 1869-ben épült, az iskola és 
tanítólak pedig 1878-ban. Orgonát először 1882-ben vett 
a gyülekezet, de mivel az hamar elromlott, 1912-ben a 
mostanit, erős szerkezetűt és jó hangút, szerezte. Leg-
régibb, 1755-ből való anyakönyvének tábláján, Kuzmics 
István lelkész tollából több értékes történeti adat van 
feljegyezve. Még régebbi anyakönyvei elégtek, mikor 
az ellenség az ev. parochiát 1754-ben felgyújtotta. 

Ha végigtekintünk e gyülekezetben működött lel-
készek és tanítók hosszú során, örömmel látjuk, hogy 
az Úr sok kiváló lelkipásztort és tanítót küldött ide az 
ő nyájának legeltetésére. És megállapíthatjuk, hogy e 
szép történeti múlttal biró gyülekezet a legjobb remé-
nyekkel mehet a jövő utain, ha az unokák hűséggel 
követik a hitbúzgó ősöknek példáját és törhetlenül 
ragaszkodnak hitünk fejedelméhez, a Jézus Krisztushoz. 
Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Lelkészek: 

Muraközi Miklós 1625-ben. 
Csanaki Mihály 1635-ben. 
Károly Ferenc 1643-ban. 
Perlaky György 1646—1668. 
Muray István 1668—1681. 

Rajczy András 1681—1687. 
Bokányi Ádám 1687—1714. 
Árvay András ki a tanítói hiva-
talt is viselte 1718—1731-ben is. 
Petánczi István ideiglenesen. 
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Suhajda György 1742—1751. 
Berke Ádám 1751—1755. 
Kuzmics István 1755—1779. 
Bakos Mihály 1780-1784. 
Horváth Mihály 1784—1785. 
Bakos Mihály esperes, ki újra 

jött Vasmegyéből 1785—1803. 

Tessedik Sámuel 1804—1827. 
Pusztai Remete Márton 

1827-33. 
Szabó Pál 1833—1862. 
Szalóky Elek 1862—1913. 
Kiss József 1913— 

Tanítók: 
Weisz Pál 1713-ban. 
Árvay András 1718—1731-ben is. 
Adámics. 
Fabics Mózes. 
Vörös. 
Balasics. 
Szabó. 
Horváth. 
Balogh. 
Kontor. 
Révai András. 

Artner Mihály. 
Fekete György. 
Kovács György. 
Ivanies Mihály. 
Szucsányi János. 
Nagy István. 
Ferenczi István. 
Simon István. 
Kapi Rezső. 
Dorna József. 
Sass István 1879— 

Surdnak lélekszáma 614. 
a) Liszó. (Leányegyház.) Régen major volt. Ujabb 

település folytán keletkezett község. Lakosai a vasmegyei 
vendek közül kivándorolva, telepedtek meg itt az 1718-ik 
és 1719-ik évben. A Zakócs-, a Lancsák-, a Leposa-, 
a Szmodics-, a Smolcz-családok tagjai voltak ezek a 
települők, kiknek Draskovics János gróf özvegye, Nádasdy 
Mária Magdalena adott itt menhelyet. Abban a remény-
ben jöttek, hogy itt vallásukat szabadon gyakorolhatják. 
Csalódtak. Igaz, hogy e vidék falvaiban, pl. Surdon is, 
meg Nemespátróban is akkor, még 1718-ban is, nyilvá-
nos istentiszteleteket tartottak az evang. templomokban, 
de mindinkább elborult az evang. egyház ege. A liszói 
új ev. telepesek is, hogy ne csak maguknak legyen 
házuk, hanem az Istennek is legyen náluk háza, hamar 
építettek templomot és pedig a mai róm. kath. templom 
helyén. De nem sokáig állhatott az. A róm. kath. türel-
metlenség földig lerombolta azt. Sőt az ev. híveket kény-
szerítették, hogy fizessenek a róm. kath. iskolára és 
harangra. így gyermekeik ott tanulhattak és a harang 
nekik is szólt. Mégsem csüggedtek el. Hittek, munkál-
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kodtak és küzdöttek. A maguk hite szerinti tanítói ál-
lást szerveztek. Egy oklevél nélküli tanítót alkalmaztak, 
ki egy bérbevett házban lakott és oktatta, nevelte az 
ev. tanulókat. Kezdetnek ez is jó volt. A dolog így is 
ment. Haladás így ls volt, bár a gyülekezet hosszú 
évtizedeken keresztül csak ilyen tanerőkkel dolgoz-
hatott. Nagyobb lett az eredmény akkor, mikor 
a gyülekezet az 1860-ik évben tanítójául a Sopronban 
végzett Héricz Sándor tanítójelöltet alkalmazta, ki azután 
itt szorgalmasan teljesítette, végezte kántortanítói fel-
adatát. De csak 14 hónapon át, mert akkor Szőke-Dencsre 
költözött át, a két gyülekezet és az egyházi főhatóság 
beleegyezésével, helyet cserélvén Takács József ottani 
tanítóval. Héricz Sándor hivataloskodása alatt szerzett 
a liszói 1. gyülekezet V2 (fél) úrbéri telket. Utóbb ezt 
elcserélte egy épületekkel beépített, az egyház céljainak 
inkább megfelelő telekkel. Itt az egyik épületben ren-
dezték be — alapos átalakítással — a tanító lakását és 
a tantermet, melyben istentiszteleteket is tartottak. Ezt 
a beosztást azonban csak átmenetinek tekintették. Lel-
kük templomra vágyott. Erre is rásegítette őket a jó Isten. 
Nagy áldozatokkal és sok fáradságokkal 1867-ben sze-
rencsésen felépítették mostani, elég tágas és csinos 
templomukat, melybe két harangot is szereztek. Az 
1882-ik évben pedig megépítették a jelenlegi iskolaépü-
letet is, melyről azonban hamar tapasztalni voltak kény-
telenek, hogy benne a tanítói lakás nem elég nagy. 
Ezen idővel segíteni akarnak. 

Takács József, miután itt 35 éven át tanított, előre-
haladott korára való hivatkozással, kérte nyugdíjaztatá-
sát és a minisztérium helyet is adott kérvényének. Ő bú-
csút vett gyülekezetétől és ez Pohánka Gyula orosz-
láni tanítót választotta meg. Művelt, szorgalmas tanítót 
nyert benne a gyülekezet, de csak néhány évig műkö-
dött ő itt, mert állami tanítói állásra neveztetvén ki, 
távozott Liszóból. Utóda Molnár Sándor tanító lett. Ez 
sem maradt itt sokáig, mert többrendbeli bajai miatt, 
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kénytelen lett magát nyugdíjaztatni. A gyülekezet pedig 
Balikó József bokodi tanítót választotta meg. El is fog-
lalta az új tanító hivatalát, de a háború hadbaszólította 
őt és most mint honvédhadnagy, a véres harcmezőkön 
küzd a hazáért, a magyar népért .. A gyülekezetre pedig 
és iskolájára kettős mértékben nehezedik a háború ne-
héz keresztje. Liszónak lélekszámaa 249. Ha most már 
számítjuk a Surdhoz tartozó Belezna fiókegyháznak 75, 
Somogybükkösd fiókegyháznak 68, továbbá Zákánynak 
51 és Őrtilosnak 9 lélekszámát, úgy látjuk, hogy Surd-
nak összes lélekszáma: 1066. 

9. Szepetnek. (Zalamegye.) A reformáció nagy párt-
fogójának, Nádasdy Tamásnak birtokaihoz tartozott, 
Valószínű, hogy itt is korán létesült evang. gyülekezet, 
de erről bővebbet nem tudunk. Annyi bizonyos, hogy 
a Nagykanizsán és vidékén dúlt gyakori háborúk nagy 
púsztítást okoztak itt. El is pusztult ám itt a nép is, meg 
a gyülekezett is. A község lakossága annyira meggyé-
rült, hogy Batthyány Lajos herceg kényszerülve volt 
szepetneki birtokára telepeseket hozatni. Vasmegyéből, 
Kukmér, Hidegkút, Drumoly és más községekből hozatta 
ezeket az 1757-ik év táján. Nagyobb részben német 
ajkúak és ág. hitv. evangélikusok voltak ezek, ak k hi-
tüknek szent tüzét az új otthonban is élesztgették. 
Eleinte a hozzájuk legközelebb lévő surdi és nemes-
pátrói templomokba jártak istentiszteletre, kereszteltetni 
és esketésre is. Alig várták azonban, hogy otthon is 
legyen Isten tiszteletére szolgáló hajlékuk. Azért 1795-ben 
építettek imaházat, melyben tanítójuk vezetése alatt tar-
tották az istentiszteleteket. Mint rendszeresen megszer-
vezett leányegyház: Artner Mihályt választotta meg 
tanítójának, 1795-ben. Majd utána Lőke Sándort. Ez 
után meg Beck Sámuelt. Mivel pedig a hívek száma 
szépen szaporodott, a kicsinynek bizonyult imaházat 
megnagyobbították. Ebben a megnagyobbított imaház-
ban végezte az istentiszteletet a nemespátrói származású 
Bebők András praeoráns tanító is, kiről a régi öregek 
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azt beszélték, hogy nagy eréllyel kezelte a gyülekezetet, ha 
kellett, szigorúan fegyelmező eijárást is alkalmazott, hogy 
a hívek, kikre panaszok merültek fel, az Úr házának szor-
galmas látogatói legyenek és attól el ne maradozzanak. 

A gyarapodás oly gyorsan haladott, hogy a tele-
pülés óta még száz év sem múlott el, a gyülekezet elég 
erősnek érezte magát az anyagyülekezetté való átala-
kulásra. Kérvényt is intéztek ez iránt a kerülethez és 
a kerület teljesítette a gyülekezetnek kívánságát, jóvá-
hagyta az anyagyülekezet megalakulását. Ez történt 
1825-ben, mely évben a gyülekezet Nerolodi János 
személyében megválasztotta első lelkészét, ki a jól elő-
készített úton sikerrel vezette elő az Úrnak e törekvő 
seregét. Ezt hamar felváltotta a másik lelkész Pongrátz 
Ferenc, ki szintén csak kevés időt töltött a gyülekezet-
ben és helyet adott itt Kardos Jánosnak, ki 1835-ig 
állott e gyülekezet élén. Ezután a nagytehetségű Berti 
Károly következett, ki nagy ambícióval működött itt, 
1835—1855-ig. De ebben az évben az e vidéken járvány-
szerüen fellépett kolera sírba döntötte őt. Utána a hívek 
Weber Sámuelt választották meg, aki 1856—1908-ig 
volt a gyülekezetnek kitartóan munkálkodó lelkipásztora. 
Ennek a munkálkodásnak köszönhető az is, hogy az 
egyházközség anyagiakban is szépen megerősödött és 
könnyen felépíthette templomát, iskoláját és egyéb épü-
leteit. Weber Sámuel nyugdíjbavonulása után 1909-ben 
Varga Imrét hívta meg 1909-ben a gyülekezet a lelkészi 
állásra. Akkor kezdték meg a jelenlegi szép, kényelmes, 
ízléses lelkészlaknak építését. E lak megépülése előtt 
azonban az új lelkész Poprádra nyert meghívást és oda 
távozott. Néhány segédlelkész, illetve helyettes lelkész, 
mint Varga József, Haniffel Sándor és Kirchknopf 
János ideiglenes működése után a gyülekezet Seregély 
Istvánt választotta meg lelkipásztorának, ki 1912-ben 
foglalta el állását és azóta munkálkodik itt az Úr szől-
lőjében. A már említett tanítókon kívül még meg kell 
neveznünk a következőket is: Hainek Bálint, Ritter 
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János és Wölfel Gyula, ki most is vezető munkása az 
egyház veteményes kertjének, az iskolának. 

Felügyelök: 

Remete Géza, ügyvéd, Nagykanizsán 
Győrffy János, „ „ 
Lajpczig Antal, kir. járásbiró, Nagykanizsán. 
Szepetnek lélekszáma 732. Szórványhelyein: Kor-

pavár, Bánokszentgyörgy, Erdőhát, Sormás, Mura-
keresztur, Ösztörögnye, Borsfa stb. összesen 77 evan-
gélikus lakik. Tehát az összes lélekszám 809. 

További szellemi és anyagi gyarapodást kívánunk 
az Űr ezen határszéli Sionának! 

10 Vése. Régi írásokból tudjuk, hogy Vése, mint 
falu, már 1283-ban létezett. Több száz év óta Vése is, 
meg Szőke-Dencs is a vései Véssey-család birtokát képezi. 
A Véssey-család már a reformáció elterjedésekor felvette 
az evang. hitet. Bizonyos, hogy ugyanakkor Vése lakos-
sága is evangélikus lett. Mivel pedig az 1526 aug. 
29-én bekövetkezett mohácsi vész utáni időkben, a török 
háborúban a lakosság nagyon megritkult, a földbirtokos 
család Vésére a vasvármegyei vend evangélikusok 
közül sok telepest hívott, kikkel az ev. hívek száma 
szépen megszaporodott. És az evangélikus földesúr, egy-
házának patrónusa, hitsorsosainak vallásos életét szívén 
hordozta. Eleinte a földesuraság portáján tartották e 
hívek az összejöveteleiket, istentiszteleteiket, melyeken 
— a vendekre való tekintetből — vend nyelven is 
énekeltek és imádkoztak. A földesuraság gondoskodott 
lelkészről is, meg tanítóról is és mindenféleképpen 
igyekezett őket támogatni. Ennek tulajdonítható, hogy 
míg az ellenreformáció csábításai és fenyegetései folytán 
a szomszédos falvaknak: Tapsonynak, ^Tikosnak, Hol-
ládnak, Szenyérnek lakosai visszatértek a róm. kath. 
egyházba, addig a vései lutheránusok szilárdan meg-
maradtak hitükben. Hogy az első időkben kik voltak itt 
a tanítók, azt nem tudtuk megállapítani. De azt tudjuk, 
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hogy az üldözés vihara a vései gyülekezetre is rázúdult 
és megtépázta azt. Azonban a hívek kiállották a tűz-
próbát. Mikor az erőszak miatt lelkészt nem tarthattak, 
akkor legalább tanítókat alkalmaztak, III-ik Károly és 
Mária Terézia uralkodása alatt is. Tanítójuk volt akkor 
Dubovay és 1750-ben Paksi. 

A türelmi parancs hatása alatt aztán ez a gyüle-
kezet is feléledt. Már 1786-ban Körmendy György 
személyében lelkészt választott magának, És az új lel-
késznek vezetése alatt megindulnak az építkezések. 
1787-ben téglából, szilárdan felépült a templom és utána 
a paplak fából, meg a többi épületek is. Majd 1844-ben 
újraépül az iskolaház és a paplak. Mindegyik épület 
világos bizonyíték lett a hívek áldozatkészsége mellett. 
A jelenlegi templom 1873-ban épült, amikor a kiváló 
szónok: Horváth Sándor volt a lelkész, akit ország-
gyűlési képviselőnek is megválasztottak. Utóbb kővágó-
őrsi, aztán budapesti lelkész lett. A templomépítéskor 
a Véssey, a Berzsenyi, a Thulmon és a Bárány-családok 
nagyobb adományokkal mozdították elő az építés sikerét. 
A felügyelői székben akkor Véssey Antal ült, aki 
valóban igaz hűséggel iparkodott tiszte minden igazságát 
betölteni. És itt hálás elismeréssel kell e kis könyvbe 
is bejegyezni, hogy kezdettől fogva mindig a Véssey-
család adott a vései gyülekezetnek lelkes, buzgó és 
áldozatkész felügyelőket. 

Már három évtizeddel előbb, mint láttuk 1844-ben, 
paplakot, iskolát és tanítólakot szilárd anyagból, cserép-
tetővel épített a gyülekezet. Ezek kiegészítéséül az 
1878-ik évben, Véssey Mihály felügyelősége alatt, két 
tantermes iskolát épített és ekkor a régi iskolaépületet 
tanítólaknak engedte át. És 1891-ben a lelkészlakot 
alakítja át a gyülekezet, az újabb-kori igényeknek meg-
felelően, 4000 K. költséggel. 

Gazdasági épületeket is megfelelőket épített az 
egyházközség. A holt kövekből épült hajlékok tehát 
állanak; de ez nem elég. Az a fő, hogy az egyház tagjai 
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mind, de mind ám, épüljenek lelki házzá, legyenek 
Istennek élő templomai, megtartván az apostolnak intését: 
„Ti is, mint élő kövek építtessetek fel, hogy legyetek 
lelkiház." (I. Pét. 2. 5.) Erre annál inkább kell töre-
kedniök, mert Vésének nagy szórványa (diasporája) van. 
Sok távoli községből is Vése felé néznek a hittestvérek 
szemei. Azért: „Ügy fényljék a ti világosságtok az em-
berek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat". (Máté 5. 16.) 

A gyülekezetnek élén jelenleg Németh Pál esperes-
lelkész és Véssey Lajos felügyelő, nagybirtokos állanak. 

Lelkészek: 
Körmendi György 1786-ban Andorka János 1843—1852. 
Laky István 1787—1804. Czipott Rezső 1852—1858. 
Horváth Pál 1804—1807. Szalay Sándor 1859—1863. 
Kiss Dániel 1807—1833. Horváth Sándor 1863-1877. 
Horváth József 1833—1843. Németh Pál esperes 1877— 

Felügyelők: 
Vései Véssey László 1787—1822. 

„ Véssey Ferenc 1822—1842. 
„ Véssey Antal 1842—1877. 
„ Véssey Mihály 1877—1908. 
„ Véssey Lajos 1908— 

Tanítók: 

Dubovay Fadgyas 
Paksi 1750-ben. Horváth József. 
Christofori Németh Pál 1804—1862. 
Nyirő Mészáros István 1862—1877. 
Matolai Zsiray József 1877—1907. 
Takács János. Németh Sándor 1907—1912. 
Fodor Binczy Dániel 1912— 
Greskovics 

Vései anyagyülekezetünk lélekszáma: 931. 
a) Szőkedencs. (Leányegyház). Ennek népe is már 

a reformáció hajnalán megismerte és befogadta a hit-
javítás igazságait. Az ellenreformáció itt is elfojtotta az 
evangéliumi hit tüzét. De azért az, mint hamu alatt 
a parázs, égett a keblek mélyén. És mikor a „türelmi 



77 

rendelet" megjelenésével jobb idők következtek, élénk 
lánggal lobogott az fel. A szőkedencsi gyülekezet a 
Véssey-családnak védnöksége alatt 1805-ben feléledt és 
mint leányegyházközség Véséhez kapcsolódott. Mint ilyen 
1807-ben imaházat és iskolát épített. Első preoráns-
tanítójául a dabronyi születésü Dömölky Lászlót válasz-
totta meg. De ez csak rövid ideig állott az egyházközség 
szolgálatában. És utódjául a hívek Raball Ferencet 
választották meg, ki aztán közel három évtizeden át 
végezte az egyházias és hazafias nevelésnek szép mun-
káját. Természetes, hogy az ujjáalakult egyház felügyelői 
itt is mindig a hitbuzgó és áldozatkész Véssey-családból 
kerültek ki. 

Az 1861-ik évben a filia már templomot, még pedig 
igen szilárd és formás templomot épített és ezt 1900-ban 
megnagyobbíttatta, kirenováltatta és azon év okt. 21-én 
lélekemelő ünnepséggel s nagy sokaság jelenlétében újra 
felavattatta. Új iskolája, szintén szilárd anyagból, 
1875-ben készült. 

Hogy mindezek így létrejöhettek, azt a gyülekezet 
Isten segedelme mellett a bőkezűen adakozó Véssey-
családnak köszönhette, amely a leányegyháznak terhét 
felerészben viselte a múltban és viseli a jelenben is. 
Az uradalom az egyház fenntartására ugyanannyit fizet 
egymaga, mint a többi hívek együtt. A gyülekezetnek 
jelenlegi felügyelője: Véssey Ferenc. 

Tanítók'. 
Dömölky László 1805. 
Raball Ferenc 1805—1832. 
Pál István 1832—1850. 

Takács József 1850—1862. 
Héricz Sándor 1862—1897. 
Héricz Zsigmond 1897— 

Felügyelök: 
Vései Véssey Lajos 

Véssey Sándor 
Véssey Ferenc 

Gondnokokat leginkább a Tamás-, a Papp- és a 
Varga-családokból szoktak választani. Lélekszám: 257. 
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b) Somogyszob. (Leányegyház.) A gyékényes — 
kaposvári vasúti vonal mentén fekvő Somogyszob köz-
ségben valamikor önálló evangélikus anyagyülekezetünk 
volt. Egy 1750-ből származó gyülekezeti névjegyzékben 
Fábri Gergely ev. püspök Szobot, mint ev. anyagyüle-
kezetet mutatja ki. Később ez megszűnt. De nem vég-
képpen. A „türelmi rendelet" megjelenésével beköszöntött 
jobb években a szobi evangélikusok is mozognak, 
szervezkednek. És 1800-ban szerződést kötöttek az ottani 
református leányegyházzal, mely előbb Balhás ref. anya-
gyülekezethez tartozott. Ebben a szerződésben megálla-
pították, hogy egyesült protestáns leány egy házközséget 
képeznek. Részletesen fel vannak a két felekezet jogai 
és kötelességei sorolva. Sajnos, a kisebbségben lévő 
evangélikusoknak kevesebb jog lett biztosítva. Utóbb 
Somogyszob is ref. anyagyülekezetté lett és tart ref. 
lelkészt, meg ref. tanítót, kiknek szolgálatával élhetnek 
az egyesült protestáns gyülekezetben lakó evangélikusok 
is, viszont ezek is hozzájárulnak azok javadalmazásához. 
A vései evang. lelkész jogosítva van arra, hogy éven-
ként 12-szer kiszálljon Szobba, a ref. templomban 
istentiszteletet tartani és urvacsorát osztani. Evang. 
lélekszám: 177. 

A vései egyházközségnek nevezetes fiókegyháza: 
Nagyatád, hol Lelbach Keresztély nagybirtokos, gyüle-
kezeti felügyelő szép templomfundust ajándékozott, 
melyen már a közel jövőben templomot akarnak építeni, 
hogy aztán ez a missziói középponttá fejlesztendő nagy-
atádi gyülekezetben világító torony és igazán „Bethel" 
legyen a nagy szórványban élő híveink számára. 

Megemlítem még, hogy a Véséhez tartozó Niklá?t, 
mint diaspora-helyen, a Berzsenyi-birtokon szép evang. 
kápolna van, Somogyfajszon meg a Kund-féle nagy hit-
bizományi birtokon van szép ev. kápolna, mely alatt 
van a Kund-család sírboltja, kriptája. Ha most már a 
nagy szórvány lélekszámát is számításba vesszük, látjuk, 
hogy Vése összes lélekszáma: 1926. 
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És ha e nagy munkamezőn széttekintünk, eszünkbe 
jut az Üdvözitőnek szava: „Az aratásra való gabona bizony 
hogy sok, de az arató kevés. Kérjétek azért a gabona 
aratásának Urát, hogy bocsássa ki az aratókat az ő 
gabonájának aratására." (Máté 9. 38.) 

B) Horvát-Szlavonországban. 
11. Zágráb. Amit hajdanában Zrínyi Miklós, aztán 

fia Zrínyi György és Ungnád János, meg az evan-
géliumnak prédikátorai a reformáció elterjesztése tekin-
tetében Horvát-Szlavon-országban tettek, azt az ellen-
reformáció fergetege mind elseperte . . . Csak a múlt 
század második felében kezdtek ott evangélikus hitfeleink 
gyülekezetekben csoportosulni, egyházközségeket alakí-
tani. Ezeknek a népe is inkább bevándorolt evangéliku-
sokból került ki. A bennlakó szláv elem, úgy szólván, 
csak az utóbbi három évtizedben kezd az evangélikus 
vallás iránt melegebben érdeklődni és vonzódni. 

Horvát-Szlavon-Dalmát-ország fővárosában, Zágráb-
ban, honnan az evang. vallás hosszú évszázadokon át 
száműzve volt, ár. Kolatschek zágrábi ev. lelkésznek 
nevéhez fűződik az evang. gyülekezet és filiái létesülé-
sének ügye. Ő a nyolcvanas években került oda és 
működött ott igazán apostoli buzgósággal és akkora 
önállósággal, hogy p. o. Zmaila Ivánt lelkésznek is 
felavatá és mint adminisztrátort (Pfarrvikar) Brsljani-
cára rendelé. Szinte tüneményes volt ottani megjele-
nése és működése, melynek meglepően nagy ered-
ményei lettek. 

Zágráb városának hatósága 1880-ban, a város 
nagyon szép helyén gyönyörű telket ajándékozott az 
ág. hitv. evang. egyházközségnek. E telekre, melynek 
mai becsértéke legalább is 13.000 K, építették a gyüle-
kezeti tagok 1882-ben a lelkészlakot és az iskolaépületet, 
mintegy 50.000 K értékben és az 1884-ik évben a 
templomot, körülbelül 70.000 K.-t meghaladó költséggel. 
Majd 1909-ben új kétememeletes iskolát emeltek. 
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melyben az elemi népiskolai osztályokon felül, polgári 
fiú- és leányiskolákat is helyeztek el. 

A gyülekezetnek jelenlegi lelkésze: Bayer György 
az 1906—1909-ik évekről szóló terjedelmes értesítőt adott 
ki, melyben képekben is bemutatja a zágrábi ev. gyü-
lekezetnek szép és hatalmas épületeit. Ebből látjuk, 
hogy a szép városnak is díszére váló eme gyönyörű 
épületek, célszerű beosztásukkal, ügyes csoportosításuk-
kal valóságos „Luther-udvart" képeznek. így is neve-
zik. Látjuk továbbá, hogy ottani egyházunk kicsiny kez-
detből kiindulva, gyors és hatalmas lendülettel igazán 
szép fejlődésnek indult. 

A reformátusok is csatlakoztak az ág. hitv. ev. 
hívekhez és ezeknek az egyház kebelében, Búzás má-
sodlelkész személyében külön lelkipásztoruk van most, 
miután már előbb, különösen a magyar nyelvű ref. hí-
vekre való tekintetből, magyarul fungáló evangélikus se-
gédlelkészek, Mártony Elek és Varga Imre működtek. 

Hogy e gyülekezet a virágzásnak ilyen magas fo-
kára emelkedhetett, az az áldott Gusztáv Adolf Egylet-
nek is köszönhető, mert ez az egylet állandó, nagy ado-
mányokkal segítette. Felügyelője a gyülekezetnek dr. 
Wolf Márton fogorvos, aki nagy hozzáértéssel és igaz 
búzgósággal végzi vezéri feladatait. A tanári és tanítói 
testület tagjai a következők: Czernek Gusztáv, polgári 
iskolai igazgató-tanár, Schuhmacher Samu polg. isk. 
tanár, Schindler Gusztáv, Kokot Lujza, Laskarin 
Hermin. 

Zágrábhoz tartoznak az összes hívek, kik Horvát-
és Dalmátország területén laknak. S ezek ott, ahol lak-
nak, újabb időben filiákat, leányegyházakat létesítettek. 

Legnevezetesebb filia: 
a) Mlinszka. (U. p. Garesnica.) Német nyelvű egy-

ház. A Gusztáv Adolf-Egylet támogatásával és a saját 
híveinek adományai meg szolgálmányai által szép ima-
házat és iskolát épített. Tanítója Stoll Ferenc, ki mint 
praeoráns taaító nemcsak az iskolás gyermekeket tanítja, 



de istentiszteleteket is tart és a hívek lelkigondozását 
is végzi. Másik filia: 

b) Kutina. Tagjai szintén németnyelvüek és 250-en 
vannak. Ez is a Gusztáv Adolf-Egyletnek pártfogoltja. 
Benn a városban vett egy csinos házat és azt tanító-
lakká, iskolává és imaházzá alakíttatta át. Tanítója: 
Ebersold Vilmos. 

c) Brsljanica a harmadik filia. Hívei vegyes nyel-
vűek, németek, tótok, csehek és magyarok. Lélekszáma 
300. Elemi népiskolai tanulói, kiknek száma 45, evang. 
elemi népiskola hiányában a róm. kath. iskolába járnak, 
de hittanra a helyben lakó helyettes-lelkész: Zmaila 
Iván oktatja őket. Zmaila Iván a helybeli híveken kívül 
a Hercegovácon lakó cseh lutheránusokat is részesíti lelki-
gondozásban. A leányegyház Zmaila által főképpen 
külföldön eszközölt gyűjtésekből szép lelkészlakot és 
tornyos templomot épített, mely utóbbiba szép össz-
hangzatosan szóló három harangot is vett. 

d) Srbsko seliste, a negyedik filia. U. p. Kutina. 
Német nyelvű hívei csak a legutóbbi években tömörül-
tek leányegyházba. Mégis már tudtak venni egy házat, 
melyet imaházzá alakítottak át és amelyet Bayer György 
lelkész, 1908-ban, a reformáció emlékünnepén avatott 
fel. Most arra törekesznek, hogy tanítót alkalmaz-
hassanak, mert a tankötelesek száma már 20-on 
felül van. 

e) Belovár, az ötödik filia. Magában a városban 
és környékén 580 evangélikus ember él Itt a vármegye 
székhelyén okvetlenül kellene egy ev. anyagyülekezetet 
alakítani, de ez még nem sikerült. Az 1909-ik év óta 
Poglitseh levita-tanító működik a városban és pedig 
nagy lelkesedéssel és kitartással. A református egyház-
tagokhoz pedig Búzás zágrábi másodlelkész száll ki, 
havonként egyszer. 

Különben Bayer és Búzás lelkészek vándor-pfé-
dikátori szerepre is vállalkoznak. Időközönként meg-
jelennek és istentiszteletet tartanak Károlyvárosban, 
Mesterházy : A Somogyi Ag. Hitv. Ev. Ker. Egyházmegye Története. (> 
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Petrinjában, Sziszeken és Varasdon. Ilyen alkalmakkor 
a diasporában élő tanuló gyermekeket is össze szokták 
gyűjteni és valami kis vallásoktatásban részesítik őket. 
Persze sok akadállyal kell megküzdeniök; sokat nem 
is tehetnek. 

Zsinati törvényeink hatálya a horvát-szlavonországi 
evang. gyülekezetekre is kimondatott és azok akarva, 
nem akarva, meg is hajoltak ezek előtt és a somogyi 
egyházmegyéhez csatlakoztak. De több gyülekezetben 
nagy a vágyakozás a szlavóniai esperességhez való csat-
lakozásra és egy horvát-szlavonországi egyházkerület, 
püspökség alapítására. Ezt azért hozzuk itt fel, mikor 
a zágrábi gyülekezet történetet ismertetjük, mert az 
elszakadni kívánó körökben az az óhaj él, hogy Zágráb 
legyen az uj püspökség székhelye. 

Lélekszám Zágrábban: 493. Zágrábvármegyében 247, 
összesen: 740; továbbá: Likakrabavármegyében 16, 
Modrus—Fiumevármegyében 128, Varasdvármegyében 
161, Belovárvármegyében 1018; végösszegben: 2063. 

12. Antunovác. (Pozsegavármegyében). Szlavónia 
területén fekvő e községnek lakosai az 1865—67-ig ter-
jedő időben telepedtek itt le. Jöttek pedig jobb 
hazát keresve Tolna-, Baranya-, Veszprém-, Fehér-, 
Komárom-, Nyitra-, Trencsén- és Pozsonyvármegyékből. 
A gróf Jankovich-féle birtokon, melyen az uradalom 
nagy parcellázásokat eszközölt, nyertek az új települők 
otthont. Többnyire mind ág. hitv. evangélikusok voltak. 
Dacára annak, hogy több nyelvűek, t. i. németek, ma-
gyarok, tótok voltak, megértették egymást és mint hit-
testvérek már 1867-ben megalapították itt az ág. hitv. 
evang. gyülekezetet. 

Első levita-tanítójukul már 1868-ban megválasztot-
ták Mártony Mártont, aki egy magánházban tanította 
az iskolás gyermekeket. Rövid két évig munkálkodott 
ő itt. Már 1870-ben a Nagykanizsáról meghívott Kohut 
Mihály mint lelkész-tanító állott a gyülekezet élén. 
Utána Tomásowiczky György, majd Bottyán István 
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tanító következett. így telt el a megalakulástól fogva 
tíz esztendő. Ekkor, 1877-ben iskolaházat építettek, mely 
nemcsak tanhelyiségül, de imateremül is szolgált. 1884-ben 
lelkészükül a hívek a több nyelvet beszélő Szerényi 
Sándort választották meg, aki jó énekes kántor is volt 
és három nyelven: magyarul, németül és tótul hirdette 
Istennek meg nem hamisított igéjét. Az ő fáradhatatlan 
munkálkodása és szívós kitartása folytán épült fel, az 
1886. és 1887-ik években, egy szép magaslaton a most 
is fennálló csinos templom, szilárd anyagból, magasba 
nyúló toronnyal, harangokkal. Bár többször fordultak 
elő a többnyelvű hívek között nézeteltérések, a jó szó-
noki tehetséggel megáldott Szerényinek újra meg újra 
sikerült a békét helyreállítani. Szerényi Sándornak 
Mucsfára történt megválasztása folytán az antunováci 
gyülekezet Wengh Gyula lajoskomáromi segédlelkészt 
választotta meg 1888-ban lelkipásztorául. De ezt itt sok 
baj érte, testi baj is és lelki békétlenség is. Siettették 
ezek halálát, mely 1896-ban véget vetett földi életének 
és fiatalon kellett sirba szállnia. 

Erre a hívek Mucsfáról, 1896-ban, újra visszahozták 
Serényi Sándort, kinek vezetése alatt, 1909-ben meg-
építette a gyülekezet a megfelelő és kényelmes lelkész-
lakot, meg az új iskolát De a felekezeti iskolának újból 
való megnyitása, miután régi iskoláját 1890-ben községi 
iskolául engedte volt át, sok akadályba ütközött. Ennek 
dacára már 1909-ben megválasztotta a gyülekezet tanító-
jának Spisszák Henrik borostyánkői tanítót és önhatal-
múlag megnyitotta iskoláját, megkezdette abban a tanítást. 
Lett erre nagy felzúdulás. A horvát hatóság elrendelte 
az iskola bezárását. Kérvényezések egész sorozata kö-
vetkezett. Folyamodtak a bánhoz, a minisztériumhoz, 
a királyhoz. Hiába. A megválasztott tanító nem tanít-
hatott mást, mint vallástant. 

Végre, sok évi kérvényezés és várakozás után, a 
legutóbbi években mégis megnyílhatott a felekezeti 
iskola. De kiütött a világháború, a tanítónak hadba 
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kellett vonulni és az ecclesia kisegítő tanerőkkel tesz, 
amit tehet. Egyik harangot is elrekvirálta a hadvezetőség. 

Lélekszám Antunovácon: 433, a szórványhelyeken 
867, összesen 1300. 

13. Hrasztovác. (Pozsegavármegyében.) A hrasz-
továci evangélikusok Tolna- és Baranyavármegyékből 
jöttek, hogy itt, uradalmi parcellázott földeken, új ott-
hont alapítsanak. Tervük sikerült is. Az általuk meg-
vásárolt földek majdnem középpontján, 1866—67-ben 
létesítették, megépítették Hrasztovác községet. Nyelvükre 
nézve németek, vallásukra nézve evangélikusok. Alig 
építették fel lakóházaikat, már is építettek iskolaházat 
és paplakot is. Az iskolateremben tartják az istentiszte-
leteket is. Harangokat is szereztek és azokat a lelkész-
lak előtti téren felállított magas haranglábakon he-
lyezték el. 

A hitélet szépen indult meg és szemmelláthatólag 
a virágzásnak magas fokára emelkedett, különösen Péter 
Ádám, Beyer Teofil és Seregély Béla lelkészek vezetése 
alatt. Utóbb azonban fordultak elő olyan események 
melyek zökkenőre juttatták a gyülekezeti életet. Mégis 
a lutheránus hitbuzgóság újra meg újra megtalálta a 
kivezető utat és erős a reményünk, hogy e fiatal gyü-
lekezete az Úrnak nemsokára meg fogja építeni tem-
plomát is és biztos lépésekkel fog előre haladni a fej-
lődés utján. 

Tanítói közül ide iktatjuk: Haas János, Spisszák Henrik 
és Vánkos Jenő neveit. 

Lélekszám Hrasztovácon 705. 
a) Mali Bastaji. Német nyelvű leányegyház. Lakói 

bevándorolt evangélikus németek. Ezek is a hatvanas 
évek végén telepedtek itt le. Kezdetben a hrasztováci 
lelkész szokott hozzájuk istentisztelettartásra kijárni, de 

Lelkészek: 
Péter Ádám 
Beyer Teofil 19íi3-ban 
Seregély Béla 

Dobrovoljác Milkó 
Plivelics Fülöp 
Kettenbach Jakab 1915— 
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1908-tól fogva Mérnyi Ádám nyug. lelkész vállalkozott 
lelki gondozásukra. Azóta szép lelkészlak épült, melynek 
nagyterme megfelelő felszereléssel imatermül szolgál. 
Az iskolás gyermekek a közelben levő veliki-bastáji 
községi horvát nyelvű iskolába járnak, de vallástanra 
nevezett helyettes lelkész oktatja őket. Lélekszám 398. 

b) Kapetanovopolje. Ez is német nyelvű leány-
egyház. Hrasztováccal egyidőben létesült bevándorolt 
német evangélikusokból. Már egy kis múlt is áll mögötte. 
Mindjárt a település befejezése után épített iskolát, 
tanítólakot és melléképületeket. Jelenleg Wenzel Mátyás 
tanítónak vezetése alatt állanak, ki már hosszabb idő 
óta iparkodik közöttük hűséggel szolgálni az Úrnak. 
Lélekszám 265. 

Hrasztováchoz tartozik Daruvár, hires fürdőhely is, 
hol 94 az evangélikusok száma és ahol a reformátusok-
nak van lelkészük. A szórványban él 125 ev. lélek. 
Eszerint Hrasztovác összes lélekszáma 1587. 

14. Pozsega. Vármegyei székhely. Szép város. Benne 
az evangélikusok csak az utóbbi időkben kezdtek moz-
golódni. Nem is sikertelenül. A nagy szórványban lakó 
hitsorsosok bevonásával anyagyülekezetté alakultak és 
1912-ben imaházat építettek. Ennek felavatására a dunán-
túli ev. egyházkerület főpásztora, Gyurátz Ferenc püs-
pök, nem riadva vissza a hosszú út fáradalmaitól, maga 
jött le és 1913. évi június hó 8-án több lelkésztársának 
német, horvát, cseh nyelven való közreműködése mellett, 
magyar és német beszéddel felszentelte azt. Bizonyos, 
hogy Gyurátz megjelenésével és ünnepi ténykedésével 
nagy hatást ért el nemcsak az evang. híveknél, de a más 
hitüeknél, a jelenvolt városi és vármegyei előkelősé-
geknél is. Azóta a gyülekezetben a horvát származású 
Dobrovoljác Milkó ev. lelkész működik, aki előbb róm. 
kath. plébános volt, de hozzánk áttért és miután a 
soproni ev. theol. akadémián megfelelő kiképzést nyert, 
ev. lelkésszé avattatott. Ott Pozsegában és annak nagy 
vidékén német nyelven is és horvát nyelven is fogja 
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hirdetni a tiszta evangéliumot és terjeszteni Istennek 
országát. Reményeljük, hogy munkája áldásos lesz nem-
csak Pozsegára, de egész egyházunkra is. Lélekszám 50. 
A szórványhelyeken 150, összesen 200. 

Egyházilag a somogyi ev. egyházmegyéhez tartozik 
a magyar tengerparti város: 

Fiume is. A két protestáns, evang. és ref. felekezet 
tagjai újabb időben itt is szervezkedtek, protestáns 
gyülekezetté alakultak. Gyurátz Ferenc püspök mikor 
1899-ben a somogyi egyházmegyében egyházlátogatást 
tartott, Fiúméba is lement és meglátogatta azt. A nagy 
kikötő és nagy forgalmú szárazföldi és tengeri kereske-
delemmel biró városban csak 400 protestáns lelket talált, 
kiknek akkor Schmidt Jakab református lelkész volt a 
gondozójuk. Evangélikusok 140-en voltak. Ezekhez — 
évenkint egyszer — a trieszti evang. lelkész szokott 
megmenni, főképpen azért, hogy az úrvacsorát egyhá-
zunk szertartása szerint szolgáltassa ki nekik. 

A somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye nem nagy. 
Lélekszáma kerek számban tizenhatezer. Népe a nagy 
harcok alatt megfogyott bár, de meg nem törött. Hívei 
a tűzpróbát kiállották. Itt a határszélen nagy egyházi és 
nemzeti missziót végzett ez az egyházmegye a múltban, 
teljesít a jelenben és teljesíteni fog a jövőben is. 

Visszatekintve egyházmegyénknek gyászos és mégis 
dicsőséges múltjára, Isten iránti hálával eltelve rebegjük: 
„Egész idáig segített az Úr." Benne helyezzük bizodal-
munkat a jövőben is. Sajnos még mindig az 1914-ik év 
nyarán ránk zúdított világháborúnak keresztje alatt nyö-
günk. De azért nem veszítjük el hitünket, szeretetünket, 
reménységünket. Sőt bizakodva nézünk a jövő elé. 
Érezzük, hogy „Erős vár a mi Istenünk". 

Midőn most, e jubiláris évfordulón a reformáció 
negyedik századából ennek ötödik századába lépünk, 
imádkozva ezt kérjük: Az Úr áldja meg a mi kijövete-
lünket és bemenetelünket! 

Mesterházy Sándor. 
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F o r r á s o k : 

A somogyi ev. egyházmegyének és gyülekezeteinek jegyzőkönyvi 
és egyéb adatai. 

Payr Sándor: Egyháztörténeti Emlékek. 
Somogyvármegye Monográfiája. 
Nagy Lajos: Emlékkönyv Antal Gábor ref. püspök egyházláto-

gatásáról, 
Hal is István: Zalavármegyéről írt monográfiája. 
Haller Jenő: Légrád története. 
Szalóky Elek: Vázlatok a surdi ág. h. ev. gyülekezet történel-

méből. 
Mesterházy Sándor: A nemespátrói ág h. ev. egyházközség tör-

ténete. 
Szalóky E. és Mesterházy S. Kuzmics István. 
Balogh István: Emlékezés Gyurátz Ferenc püspök látogatására. 
Bayer György: Jaresbericht der ev. Gemeinde Agram 1906—1909. 
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T o l d a l é k . 

Közel 15 év múlott el azóta, hogy e kis történeti 
munkát megírtam. Mindig tervezgettem ennek kinyo-
matását, azonban a háború okozta kedvezőtlen körül-
mények elháríthatlan akadályokat gördítettek szándékom 
kivitele elé. Most végre — Isten segedelmével — lehetővé 
vált ez. De azóta az idő kereke nagyot fordult és egy-
házmegyénkben is több újabb esemény merült fel. 
Szükségesnek látom tehát ezeket röviden felsorolni. 

Berzsenyi Sándor egyházmegyei felügyelő 1921-ben 
meghalt. Az így megüresedett felügyelői állásra a gyü-
lekezetek egyhangú bizalma dr. Ittzés Zsigmond kapos-
vári járásorvost választotta meg, ki azóta a vármegye 
tiszti főorvosa lett. Németh Pál, esperesnek mandátuma, 
megbízatása 1921-ben lejárván a gyülekezetek az espe-
resi tisztségre Mesterházy Sándor nemespátrói lelkészt 
hívták el. Ünnepélyes beiktatásuk Nagykanizsán, 1921. 
nov. 17-én történt. Most ők vezetik az egyházmegyét. 

Gyékényesben, a Lovászpatonára megválasztott 
Szalay Mihály lelkész utódjául Horváth Lajost válasz-
tották meg. Hoiváth Mihály tanító helyett pedig, ki 
orosz földön hősi halált halt, 1922-ben Miszel Ferencet 
választotta meg a gyülekezet. Itt Ritecz Sándor díszes 
oltárt építtetett és ezt Kapi Béla püspök 1923 őszén 
felavatta, mely alkalommal egyházlátogatást is végzett. 
A gyülekezet új harangokat is vett. A hozzá beosztott 
Nagyatád 1930-ban csinos templomot épített, melyet 
az év őszén Kapi Béla püspök ünnepélyesen felavatott. 

Iharosberényben, az Iharosba megválasztott Héricz 
Jenő utódja Thék Lajos lett, kit utóbb a tárnokréti 
gyülekezet választott meg tanítójának. Teke Lajos tanító 
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1930-ban meghalt, utódja Németh Béla lett. Új haran-
gokat is szerzett a gyülekezet. 

Iharosban a Nemespátróba megválasztott Héricz 
Jenő tanító helyébe Nagy Sámuelt választották meg. 
Ennek Rábabogyoszlóba történt költözése és Nagy Er-
zsébet helyettesi működése után Javorniczky Ervin 
lett a tanító. Ez a gyülekezet is vett új harangot. 

Pogány szentpéteren a nyugalomba vonult Csatáry 
Kálmán helyett Kovács Zoltán lett a tanító. Új harangot 
ez a gyülekezet is szerzett. 

Somogycsicsóban Beák József egyháztag szép kis 
templomot épített, melyet Kapi Béla püspök 1924-ben 
avatott fel. 

A kaposvári gyülekezet előbb a tolna-baranya-
somogyi egyházmegyéhez tartozott, de ide csatlakozott. 
Lelkésze: Takáts Béla. Hosszú időn át felügyelője volt 
dr. Andorka Elek, vármegyei tiszti főügyész, aztán 
dr. Kring Jenő, kir. ügyész és most Lux Rezső a fel-
ügyelő. Az 1929-ik évben kiválóan szép templomot és 
paplakot épített. Újonan alakúit leányegyházában: 
Antalszálláson az első tanító Reidl Sebestyén volt. Ennek 
a tolnai egyházmegyébe történt távozása után Klenner 
Adolfot alkalmazta a gyülekezet. 

Nagykanizsán, Hütter Lajos nyugalomba vonulása 
után, 1920-ban Horváth Olivér volt légrádi lelkész fog-
lalta el a lelkészi állást. Petrik Dezső felügyelő 1930-
ban elhalálozván, a gyülekezet Kalmár Zoltán építész-
mérnököt választotta meg. Alaposan renovált templomát 
Kapi Béla püspök 1924 tavaszán újra felavatta. Haran-
gokat is szerzett, valamint fiókgyülekezete Bagolasáncz 
is egyet. 

Nemespátró felügyelője dr. Andorka Elek halála 
után a hívek 1924. I. 20. Boleman Mihály csurgói 
gyógyszerészt választották meg. A nyugdíjba vonult 
Héricz Sándor tanító helyére fiát: Héricz Jenőt válasz-
totta meg a gyülekezet. Ez a gyülekezet is vett új 
harangot. 
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Porrogszentkirályon a nyugalomba ment Záborszky 
Kálmán tanító helyett Nagy Béla hivatott meg. Az 
el betegeskedett Balogh István lelkésznek oldala 
mellett Lágler Béla segédlelkész működik. Németh 
István tanító igazgatói címet kapott. Elvitt harangjait 
ez is pótolta. 

Sandról Madár Rezső lelkész 25 évi szolgálat 
után nyugalomba vonult és a gyülekezet a volt alsó-
lendvai lelkészt Teke Dénest választotta meg. Hajas 
Dénes igazgató-tanítót a farádi gyülekezet hívta el és 
itt utóda Czéh Sándor lett. Győrffy János helyett fel-
ügyelővé Tóth János bérlőt választották meg. Új harangot 
szintén szerzett. Paton Simon Jenő után Hildebrand 
Elek lett a tanító. 

Surd tanítója Sass István nyugdíjaztatta magát és 
a gyülekezet Sebestyén Sándor volt rigácsi helyettes 
tanítót választotta meg. Felügyelő dr. Hazay Árpád, 
földmívelésügyi miniszteri titkár és másodfelügyelő Dobri 
Sándor bérlő lett. Surd is vett új harangokat, valamint 
leányegyháza Liszó is egyet. 

A vései gyülekezet a felügyelői tisztségre a Véssey-
család egyenes leszármazottját Lehner Vilmos vései, 
marcalii nagybirtokost választotta meg. Mint segéd-
lelkészek az elaggott Németh Pál lelkész mellett szinte 
gyors egymásutánban működtek: Polster Gyula, Horváth 
Sándor, Bélák János, Bélák Sándor, Sztrókay Dániel 
és Siile Zoltán, ki még itt van. Tanító a 2-ik sorszámú 
tanítói állásban: Szentiványi Sándor lett. A korán 
elhúnyt Binczy Dániel igazgató-tanító utódjául Glatz 
Lajost választották meg. 

Szökedencsröl Héricz Zsigmond tanító nyugdíjba 
vonúlt és miután ott Puxbaum Etelka, mint helyettes 
tanítónő kevés ideig működött, a gyülekezet Boros 
Istvánt választotta meg. Harangokat Vése is, meg Szőke-
dencs is vettek. 

Szepetneken az 1922-ben elhalt Wölf el Gyula 
utódjául 1923-ban Balázsovics Gyulát választotta meg 
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a gyülekezet tanítójának. Itt Kapi Béla püspök 1923 
őszén egyházlátogatást tartott. Nagy áldásos ünnepségek 
keretében ünnepelte meg a gyülekezet 1925. őszén fenn-
állásának százéves jubiláris évfordulóját, mely alkalomra 
templomát díszesen renoválta és annak tornyába két új 
harangot vett. 

A háborúnak 1918. év október havában vége lett. 
De nem mi lettünk a győzők. Ránkszakadt a legyő-
zöttek keresztje. Trianonban úgynevezett békeokmányt 
diktáló ellenségeink elrabolták tőlünk hazánk kétharmad-
részét és egyházmegyénktől elszakították a Horvát-
Szlavonországban levő gyülekezeteket, sőt még Légrádot 
is. Odaát aztán 1931-ben külön püspökség alakult, 
melynek most Zágráb a székhelye. Ellenünk támadott 
1919 tavaszán a kommunizmus; ez elvette iskoláinkat, 
egyházi vagyonúnkra rátette a kezét és sok ártatlan 
magyarnak kioltotta életét. De hála Isten aug. elején 
megszűnt. Isten megsegített. Segít továbbra is. Gyüle-
kezeteink az egész vonalon teljesítik kötelességeiket, 
a belmissiói munkában is. Vallásos estélyek mindenhol 
tartatnak. Nőegyleteink, ifjúsági egyesületeink és az 
énekkarok a hitéletet mélyítő, az Úr egyházát építő tevé-
kenységet fejtenek ki. De még fokozottabb mértékben 
kell dolgozni, hogy a romok eltakaríttassanak és a lelkek 
megtartathassanak az életre. 

A haladás munkáját előmozdítandó Kapi Béla nagy-
nevű püspökünk 1925 évi jun. 8-tól 18-ig egyházláto-
gatást végzett egyházmegyénkben. Meglátogatta: Nagy-
kanizsát, Surdot, Liszót, Nemespátrót, Porrogot, Porrog-
szentkirályt, Csurgót, Somogycsicsót, Iharosberényt, 
Iharost, Pogányszentpétert, Sandot, Patot, Vését, Szőke-
dencset, Kaposvárt, Antalszállást, Nagyatádot, Barcsot, 
Somogyfajszot, Niklát és Marcalit; e három utóbbit, 
mint szórványhelyeket. A kerületnek közszeretetben álló 
főpásztorát híveink mindenhol lelkesedéssel fogadták, 
sőt a más felekezetbeliek is élénk érdeklődést s tiszte-
letet mutattak és épültek. Hisszük is, hogy az elhintett 



mag sok fogékony szívekbe hullott és gazdag gyümölcsöt 
terem, a lelkek javára. 

A dunántúli evang. egyházkerület évi közgyűlését 
1927-ben Nagykanizsán, 1929-ben pedig Kaposváron tar-
totta a kebelbeli egyháztagoknak hitbeni erősítésére is. 

Az egyházmegyei elnökségnek legközelebbi munka-
társai: Horváth Lajos e. jegyző, gyékényesi lelkész, 
Lehner János vil. jegyző, vései földbirtokos, Seregély 
István pénztáros, szepetneki lelkész, dr. Wiesner Géza 
ügyész, kaposvári ügyvéd, Káldy József számvevőszéki 
elnök, iharosberényi lelkész, Kengyel Miklós szám-
vevőszéki vil. elnök, főgimn. tanár, Kaposvárott, továbbá 
Fekete Dénes gyámintézeti elnök sandi lelkész és Jam-
rich Béla gyámintézeti vil. elnök, csurgói főgimn. tanár. 

Vezéreknek és vezetetteknek most sokszorosan 
nehéz a feladatuk, mert megcsonkított és kifosztott or-
szágban elgyengített egyháznak tagjai vagyunk, kiknek 
a kor elvilágiasodott szellemével szemben is nagy harcot 
kell vívnunk. Annál inkább kell dolgoznunk, küzdenünk 
egyházért, hazáért, hogy egyházunk virágozzék s hogy 
a trianoni kényszer-békekötés is kijavíttassék és Magyar-
ország régi határait visszakapjuk. 

Egyházunkat háromszázados üldöztetésből is kive-
zette az Isten. 

Hazánkat a tatár-dulás és a mohácsi veszedelemből 
is uj életre kelté az Űr. 

Trianoni gyászunkra is felderíti szabadításának 
ragyogó napfényét. 

Reménykedve mondjuk azért, amit két fejedelem 
is, Szent István király is és Bethlen Gábor fejedelem is 
mondott: „Ha Isten velünk, ki ellenünk/" 
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U t ó s z ó . 

Visszatekintve egyházmegyénk történetére, joggal 
megállapíthatjuk, hogy ez itt a határszélen egyházi és 
nemzeti szempontból is nagy feladatot teljesített. Nagy 
hivatás vár reá a jövőben is. Méltó is minden támo-
gatásra az egyháztagok és minden jó magyar részéről. 

Ez igénytelen munka minden szíves olvasója legyen 
erre kész! Hadd javuljanak a lelkek, különösen a mostani 
válságos időkben, mikor a javulásra oly nagy szükség van! 

Hadd haladjanak az emberek a fejlődés útján, 
a boldogság, az üdvösség felé! 

Én újból hálás köszönetet mondok mindazoknak, 
akik engemet lelkesítettek bátorítottak, segítettek és e 
kis könyv megjelenését előmozdították, elősegítették. 
De mindenek felett hála legyen a minden jó adomány 
és tökéletes ajándék adójának: Istennek, aki az én 
gyenge kezemet megfogta és e mű megírására erősítette. 

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek 
és e földön békesség és az emberekhez jóakarat!" 
(Lukács ev. 2. 14.) 

Nemespátró, 1932. május hó 22-én. 

Mesterházy Sándor 
ág. hitv. ev. esperes. 
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