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E L Ő S Z Ó . 

Régi, törzsökös győri családból származva, melynek 
elődjei már a XVII. században is buzgó szerepet játszottak 
az ottani evang. egyházközségben, sőt magam is győri 
születésű lévén, régóta foglalkoztam azzal a tervvel, hogy 
ennek a sok vihart kiállott eklézsiának a történetét meg-
irjam. Nagy segítségemre voltak e tekintetben boldogult 
édes atyámnak, Nagy Endre győri ügyvédnek, hátrahagyott, 
több száz oldalra terjedő jegyzetei, a melyeket az egyház-
község levéltárának konventi megbízás alapján még az 
1860-as években történt átkutatása alkalmával gyűjtött. 
Ezenkívül saját magamnak ugyancsak az egyházközségi 
levéltárban tett beható vizsgálódásaim, nemkülönben a 
tárgyra vonatkozó történelmi tanulmányok nyújtják azt 
a hármas forrást, melyből ez a munka táplálkozik. Nem 
volt szándékomban e monografia megírásával a történeti 
eseményeket időbeli sorrendben, szárazon felszámlálni; 
célom az, hogy a magyarországi általános történelem, 
de kivált a magyar protestantismus históriájának foly-
tonos szemmeltartásával és követésével élénken festett 
képet adjak egy oly egyházközség dicső múltjáról, a 
melynek működése régiségénél és geográfiái helyzeténél 
fogva messze meghaladja az egyszerűen helyi vonatko-
zású események keretét. Meggyőződésem, hogy a hazai 
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Protestantismus kitűnő szolgálatot tesz nemcsak a vallás, 
hanem a nemzeti törekvések ügyének is, ha régi, kipróbált 
hűségű egyházközségei egymásután megörökítik a tör-
ténetüket. Ércnél maradandóbb bizonysága lesz ez a sok 
monografia annak, hogy a mi hazánkban a protestantis-
mus össze van forrva a hazaszeretettel és hogy a vallás 
érdekében végigküzdött harcainkból megtermékenyült a 
magyar szabadság fája is. 

Ezek az eszmék hevítettek a munkám megírásánál. 
Adja Isten, hogy őszinte törekvésemet méltó siker is 
koronázza! 

Kötelességemnek tartom e helyütt azt is, hogy a 
meleg hála hangján igaz, őszinte köszönetet mondjak 
P A Y R S Á N D O R , soproni ág. hitv. evang. theologiai tanár 
úrnak, egyháztörténeti irodalmunk emez országosan ismert 
kitűnő munkásának, a ki művemben az ő kitűnő szak-
ismeretével támogatott s nem egy oly adatot szolgáltatott 
nekem, vagy oly forrásra hívta fel figyelmemet, melyek 
nélkül munkám kétségtelenül hézagos s így a kitűzött 
cél bizonyára kevésbbé elérhető lett volna. 

Végül mély tisztelettel és hálával kell megemlékez-
nem a győri ág. hitv. evang. egyházközség vezetőségéről, 
első sorban pedig annak elnökségéről, DR. F I S C H E R S Á N D O R 

felügyelő és I'só V I N C E lelkész urakról, kik szerény mun-
kám kiadásának elvállalásával annak megjelenését lehe-
tővé tették. 

Kelt EPERJESEN, 1905. évi március hóban. 

A szerző. 



I. 

A reformáció korának jellemzése. 

Szomorú idők jártak Magyarország felett akkor, 
mikor Németországban a lánglelkű reformátor gyújtó 
szavának hatása alatt a népek milliói tudatára ébredtek 
annak, hogy a papismus egyeduralma, a lelkiismeret 
felett gyakorolt hegemóniája sem nem emberies, sem 
nem igazságos. A pápaság, mely hatalma teljességében 
ragyogott, nem ismert urat maga felett. Féktelen önhitt-
ségében mindenkit az egyház alárendelt szolgájának 
tekintett és pedig nem a Krisztus egyháza alárendelt-
jének, a kit híven szolgált minden keresztyén, hanem 
az állítólagos földi helytartó, a világi uralomra törő 
római pápa szolgájának. A Curia, mely még néhány 
évszázaddal a reformáció előtt a császárok és királyok, 
az európai hatalmasságok kegyétől rettegett, úrrá lett 
felettük. Abból az elvből indulva ki, hogy Isten egyháza 
a világi uralomnál előbbre való, földi hatalmát lassankint 
az összes államok, az akkor ismert egész világ fölé 
helyezte. És ez még nem volt minden. Talán nem kellett 
volna elérkezniök azoknak a katholikus egyház szerve-
zetét létalapjában megrengető nagy megrázkódtatásoknak, 
ha a pápaság kétségkívül nagy hatalmával gazdaságo-
sabban bánik. Ha meggondolja, hogy nincs az az erő, 
a melyet, ha visszaélnek vele, megtörni ne lehetne. Ámde 
a feltétlen uralomnak rendszerint nincsen ily belátása. 
Akaratának, törekvéseinek érvényesítésében nem ismer 
határt. Azt hiszi, hogy földi Isten, a kinek minden szabad, 

így járt a pápaság is. A lelkiismereti szabadsággal, 
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a bűnök megbocsátásával úgy bánt, mint valami üzleti 
árucikkel. Pénzért áruitatta a bűnbocsátó-cédulákat s 
anyagi áldozatok fejében hirdette az egyház tagjainak 
a bűnbocsánatot. Csoda-e, ha a keserű pohár megtelt 
s a hatalmi túlkapásokkal elégedetlen, a lelkiismereti 
kényszer miatt felizgatott szabad szellem kitört s nem 
nézve tényleges hatalmat és véres bosszút, hirdette az 
emberi méltóságból táplálkozó igaz keresztyén hit, a 
krisztusi szeretet és egyenlőség elveit! 

A mit a tudományok és művészetek terén a renais-
sance teremtett meg, ugyanarra volt hivatva a reformáció 
a hitélet terén. Szabad kutatás, szabad szellem s a hami-
sítatlan, őseredeti igazságok, a hazugságoktól ment vallási 
formák csodálata és követése. A tudományokat s a mű-
vészeteket is lenyűgözték, béklyókba verték évszázadokon 
át; nem engedték, hogy az igazi tudás, a tiszta művészet 
érvényesüljön. így volt ez a vallással is. Monopolizálták 
azt, a szónak legrosszabb értelmében. Csak az volt a 
szent, a vallásos, a krisztusi, a mit Rómából hirdettek. 
Csak az juthatott szerintük üdvösséghez, a kinek ők 
adták meg ehhez a belépőjegyet. Nem a magunk lelki 
világa, nem az éltető hit volt ő szerintük az üdvösség 
forrása, hanem hideg, merev, szakaszokba szedett szabályok. 
Csak ők uralkodtak a lelkiekben s mintegy lefoglalták 
a maguk számára a menyországot. 

El kellett tehát jönnie annak a kornak, midőn ezt 
a sok konvencionális hazugságot letaszítják onnan a 
piedesztálról. El is jött. Egy egyszerű barát, a kivel 
szemben még a priorja is nagy úr volt, vette magának 
azt a bátorságot, hogy kiálljon a világ elé s oda kiáltsa 
a földi hiúságokban sütkérező római Curiának: nem 
az a hit, a mit te hirdetsz fényes márványpalotádban, 
hanem az, a mi a lelkünk mélyén él! Nem az az üdvös-
ség, a melynek egyedáruságát te a magad számára le-
foglaltad, hanem tekints bele a lelkedbe s élj úgy, mint 
a hogyan a Krisztus parancsolta és higyjél, mint a 
hogyan a Megváltó követőjének hinnie kell! Akkor tiéd 
lesz a mennyeknek országa! 
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Magyarországot ezek a világrázkódtató nagy ese-
mények borús, szomorú időkben érték. Nem volt magyar 
a magyar! Hová lettek azok a daliás, szép idők, midőn 
alig néhány évtizeddel azelőtt Hollós Mátyás nagy ha-
talmát s abban a magyar dicsőséget tisztelte és félte 
fél Európa. Midőn a tudományok és művészetek addig 
nem reméjt magaslatra, fejlettségre emelkedtek. Voltak, 
eltűntek. És helyüket a testvérharc, a visszavonás, a 
meddő pártoskodás foglalta el. Főuraink olygarchikus 
uralmi vágya háttérbe szorította a köznemességet, mely 
viszont nem engedve jogaiból, pártokra szakadt az ország. 
A katholikus főpapság a világi örömökbe sülyedt s mint 
Horváth Mihály oly találóan jegyzi meg,1 „a világi 
urakkal fényben, pazarlásban, világi kedvtöltésekben vetél-
kedve kéjelgett s hogy azokat költséggel győzze, kincs-
szerzésben fáradozott." 

Ily pusztulás képét mutatta az, ország, mikor a 
reformáció szellője hozzánk érkezett. Áhítozott már min-
den jóérzésű ember valami reform után s ha ez vallási 
téren mutatkozott, természetes volt, hogy még mélyebb 
hatást gyakorolt, mert hisz a nemzet a katholikus egy-
házi fejedelmeket épen a világias örömök közepette látta 
tobzódni, tehát az eredeti egyszerűséget épen vallási 
téren szomjúhozta. Napról-napra tapasztalták, hogy a 
vallás felkent papjainak a hitélet fejlesztése mellékes, 
alárendelt jelentőségű dolog. A fő az, hogy ők duskál-
kodjanak a jólétben. így aztán természetes, hogy a 
vallási megújhodás számára nálunk a lehető legkedve-
zőbb volt a talaj. 

Azonban ily nagy átalakulások, ekkora változások 
nem történnek egy-két év alatt. Ehhez évtizedek folytonos, 
szakadatlan munkája szükséges. Nálunk pedig épen az 
átalakulási folyamat közepébe játszott bele egy oly 
esemény, a mely a régi Magyarországot halomra dön-
tötte s ha a magyar fajban szívós kitartás nincsen, a 
sírját is megássa. A mohácsi vész a török járom alá 

1 Kisebb történeti munkái. Pest, 1868., III. 11. lap. 
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hajtotta hazánkat. A hol még rövid idővel azelőtt a 
magyar lobogó lengett, oda a török félholdat tűzték ki 
és nyögte az ország a félhold uralmát másfélszáz esz-
tendeig. Békés, fejlődésről, nemzeti munkáról tehát szó 
sem lehetett. Örülhettünk, hogy békében meghúzódhat-
tunk. A törökkel szemben minden vágya a magyarnak 
csak az volt, hogy békében éljen. 

És csodálatos, vallási tekintetben a török nem volt tü-
relmetlen. Míg a Habsburg-királyok alatt a protestantismus 
számtalan sanyargatást szenvedett s nem egyszer a fegyver 
hatalmával lehetett csak a királyokat toleranciára kény-
szeríteni, addig az országnak a török uralom alatt levő 
területein virágozhatott a reformált hitvallás, Erdélyben 
pedig a nemzeti fejedelmek alatt, ugyancsak a török fenn-
hatósága mellett, nagygyá és hatalmassá is lett az. Nem 
lehet tudni, hogy vájjon ez a török részéről politika 
volt-e, vagy pedig nembánomság, vájjon szántszándé-
kosan hagyta-e a protestantismust élni, hogy a magyar-
ságnak ehhez a valláshoz tartozó tagjaival megkedvel-
tesse a saját maga toleráns fennhatóságát, vagy pedig 
vallási ügyekre, úgyis tudva, hogy a saját hitelveit nem 
képes a meghódolt országra rákényszeríteni, gondot nem 
vetett: de ez az elvitázhatatlan történelmi tény természet-
szerűleg inkább kibékítette nem egyszer a vallásukhoz 
hű magyar protestánsokat a török uralommal, mint a 
császári sassal. 

Messze vezetne, ha ezeket a kérdéseket e helyütt 
tovább fejtegetnők. Nem is célunk az. De akkor, midőn 
az ország egyik legrégibb és legtekintélyesebb evangelikus 
gyülekezetének a történetét óhajtjuk megirni, szükséges 
volt annak a kornak a festése, melyben a reformáció 
nálunk fellépett. így könnyebben lesz megérthető az a 
sok szenvedés, az a számtalan küzdelem is, a melyen a 
győri gyülekezetnek is át kellett mennie, míg végre a 
békés fejlődés nyugodt terére léphetett. 
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II. 

A gyülekezet keletkezése. 

Liszkay József, győri ev. református lelkész, azt állítja 
munkájában,1 hogy Győrött már Luther fellépése előtt 
is voltak a hitújításnak buzgó követői s hogy a vár ka-
tonái közt a husszita elvek nagyban hódítottak. 1440-ben 
történt, hogy Erzsébet özvegy királyné fiának, Lászlónak 
a számára a koronát biztosítandó, saját katonái védelme 
alatt hosszabb ideig tartózkodott Győrött s a katonaság 
ekkor már úgyszólván kizárólag Hussz tanait követte. 

Nem igen lehet ellenőrizni, hogy ez az állítás meg-
felel-e a való tényeknek, annál kevésbbé, tnert hisz a 
katonaság Liszkay szerint is csak átmenetileg tartózko-
dott Győrött, így tehát hitvallása magára a város polgár-
ságára tartósabb hatással alig volt. Ennek dacára azon-
ban épen a katonai körök voltak azok, a melyek már a 
Luther-féle hitújítási tanokat ez ősi városban meghono-
sították, de természetesen nem átvonuló csapatok, hanem 
a győri vár állandó őrsége. 

Győr évszázadokon át rendkívül fontos védelmi pont 
volt. A Duna, Rába és Rábca hármas szögében épült 
vár a Dunántúl felső,északi részének valóságos kulcsa volt 
s a kinek egyszer Győr a birtokában volt, az feltartóztat-
hatatlanul juthatott Bécsig. Jól tudták ezt a Habsburg-
házbeli királyaink is és azért Győr helyőrségének a kiváló-
ságára mindig különös súlyt helyeztek. Csapatjaik javát, 
a katonaság elite-jét tették a győri várba, a kik aztán 
természetesen, épen mivel ily fontos védelmi pontra 
helyeztettek, felsőbbségi'ik részéről is előzékenyebb bánás-
módban részesültek. Csakis így tudjuk megmagyarázni 
azt, hogy abban az időben, midőn a polgári elem vallás-
szabadsága úgyszólván teljesen ismeretlen fogalom volt, 
mikor (sőt később is) halálra üldöztettek az emberek a 

1 nagygyőri evangéliomilag reformált egyház múltja és jelene, 
összefüggésben hazánk politikai s vallásos mozgalmaival." Győr , 1868. 
Kiadja Hennicke Rezső. 
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hitük miatt, akkor a győri várőrség már nemcsak szabadon 
gyakorolhatta vallását, hanem saját lelkészt is tartott. 
A várőrség német volt, a szellemi összeköttetés tehát a 
németországi reformáció eseményeivel könnyen meg-
magyarázható. Viszont ennek a nyelvi önállóságnak volt 
a következménye az is, hogy a győri első evangelikus 
lelkész németül hirdette Luther tanait. 1566-ból vannak 
adataink arra nézve, hogy lelkész működött a várban, 
a templomuk pedig a jelenlegi belvárosi apácazárda volt. 
Karsay püspök szerint1 Rueber volt a lelkész neve, ellen-
ben Cserhalmi2 szerint Joachimnak hitták. 

Ma már meg van állapítva, hogy a lelkész tényleg 
Joachim volt, a ki Magdeburgból származott s igen buzgó 
párthíve volt Flacius Mátyásnak, sőt a flacianismus ér-
dekében irodalmilag is munkálkodott. Ez a Joachim a 
Győr városról 1567-ben felvett telekkönyvben a lova-
sok prédikátorának van nevezve, mert a várbeli lovas-
katonaság lelkésze volt. Joachim legnevezetesebb mun-
kája: „Confessio oder Bekantnis des Glaubens und Lehre 
Joachimi Magdeburg bestalter Prediger der Deutschen 
Reuter zu Raab in Ungarn". Regensburg. Druckt Hein-
rich Geisler, 1567.3 

Rueber ellenben várkapitány volt. Teljes neve pixen-
dorfi és grafenwerthi Rueber János, alsóausztriai főnemes. 
1564-től kezdve a győri német lovaskatonák kapitánya. 
Rendkívül buzgó, vallásos lelkű, áldozatkész katona volt 
s ő hozta Győrbe Joachimot. Rueber különben 1572-ben 
honfiűsíttatott és Sárosvármegye főispánja, meg a nagy-
sárosi vár ura lett, tehát ugyanazon rangot és birtokot 
élvezte, mely később II. Rákóczy Ferencé volt.4 

Nem sokáig maradt azonban egy lelkész az eklézsiá-

1 Fehér Ipoly: »Győr megye és város egyetemes leírása". Budapest, 
Franklin-nyomda, 1874. (Az evang. egyház történetét írta e műben Karsay 
Sándor ev. püspök.) 

2 „Emlékkönyv a győri ág. hitv. ev. gyülekezet temploma százéves 
fennállásának 1885. évi november hó 29-ikén tartott örömünnepére. Győr, 
1885. Kiadja a győri ev. gyülekezet. 

3 Villányi Szaniszló : „Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek-
és lakossági viszonya a XVI. és XVII. században." Győr, 1882. — 66. lap. 

4 Payr Sándor szóbeli közlései. 
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ban, mert már a következő évben szükségessé vált egy 
magyar lelkész választása is, a mi kétségtelen bizonyí-
tékot nyújt arra nézve, hogy a városi polgárság nagy 
számmal csatlakozott a reformált hit követőihez, hisz 
különben magyar prédikátorra szükség nem lett volna. 
Dedky KálmánwzV (mások szerint Kálmán deák volt a 
neve) hívták az első, magyar papot, a ki német kolle-
gájával, Landsknecht Ábrahámmal, együtt virágzásba hozta 
a gyülekezetet, mert még ugyanebben az évben három 
lelkészük volt már. A győri gyülekezet birtokában van 
ugyanis egy, a régi városi telekkönyv 1567-iki kivona-
táról szóló hiteles másolat, mely igazolja, hogy abban 
az időben a győri evang. lelkészeknek a belvárosban 
parochiális házaik voltak. Az érdekes telekkönyvi kivo-
nat így szól: 

„Extráét aus dem Grundbuch und Beschreibung 
deren Hausern zu Raab nach Austheilung deren Gassen, 
so auf Befehl der Römischen Kayserlichen Maystät Herrn 
Herrn Maximilian, Erzherzogen zu Oesterreich, den 
neunten Monath, Tag Junii des Ein tausend fünf hun-
dert Sechzig und Siebenden Jahres angefangen worden. 
Sub Nr. 30. Der Raitterx Praedicanten Haus ist gegen 
der Herrn Gasse Braith 9 Clafter 1 Scliuch und hingegen 
gegen den Hof lang 10 Clafter. — Sub Nr. 36. Herrn 
Probst und Hung. Praedicanten Colman Deáky ist gegen 
der Neu Pastein brait 7 V8 Clafter und gegen der unter 
Mitlgass, lang 16 V2 Clafter. — Sub Nr. 45. des Herrn 
Abraham Landsknecht Praedicanten Haus und Hoff-
mareht ist brait 2 Clafter und in der Länge 5 Clafter. 
Herrn Praedicanten mehr ein verbrunes Gemäuer ist 
breit 3 Clafter und lang 7 Clafter 1 Schuch. Extractum 
Raab den 29. Mártii 1731. (L. S.) Franz v. Arnberg 
General Auditor Lieut. und Regts.-Schuldheiss. Dass 
umstehender producirter Copial-Extract dem Original 
Grundbuche gleich lautend seye, ein solches attestiret 
gegenwärtige Fertigung. Actum Raab den 8. Juni. 
1731. (L. S.) Franz Joseph v. Dorsch m. pr. Kais. Königl. 

• Ez volt a várbeli lovas- (Reiter) katonák lelkésze. 
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Kriegs-Gerichts- und Regiment Schuldheissen Amts Sub-
stitutiv, qua Actuarius". (Magyarra fordítva: „Kivonat 
a Győrött levő házak telekkönyvéből és leírásából az 
utcák beosztása után, mely Miksa római császári felség, 
osztrák főherceg úr parancsára 1567. június 9-ikén kez-
detett meg. 30. szám. A Raitter prédikátor háza az úri-
utca felé 9 öl 1 láb széles, az udvar felé pedig 10 öl. 
— 36. szám. Deáky Kálmán prépost (?) és magyar prédi-
kátoré az új bástya felé 71/2 öl széles, az alsó középső-
utca felé 16 V . öl hosszú. — 45. szám. Landsknecht 
Ábrahám prédikátor háza és udvara 2 öl széles és 5 öl 
hosszú. — A prédikátor uraknak a falkerítése (verbrunes?) 
3 öl széles és 7 öl 1 láb hosszú. Kiadatott Győrött, 
1731. március 29-ikén. (P. H.) Nemes Arnberg Ferenc, 
tábornok-hadbíró és ezredbíró. Hogy a túloldali kivo-
natos másolat az eredeti telekkönyvvel egyező, bizonyítja 
aláírásom. Kelt Győrött, 1731. június 8-ikán. (P. H.) 
Nemes Dorsch Ferenc József, cs. kir. hadbírósági és 
ezredbírósági helyettes, mint levéltáros.") 

Ez a telekkönyv, a mely a szöveg szerint a kato-
nai hatóság őrizetében levő eredetiről másoltatott és 
hitelesíttetett, bizonyítja, hogy a XVI. század derekán 
a gyülekezetnek már virágzó állapotban kellett lennie. 
Az iránt ugyanis, hogy a jelzett házak evangelikus 
parochiák voltak, a fentiek szerint semmiféle vita nem 
lehet, köztudomású lévén, hogy abban az időben a 
protestáns lelkészeket általában prédikátoroknak hívták. 
Viszont neveikből következtetni lehet arra, hogy két 
német és egy magyar lelkész látta el a hívek lelki szük-
ségletét. Parochiáik egész csinos terjedelműek lehettek; 
legalább a házak kiterjedéséből megállapítható, hogy 
kényelmes lakások állottak a gyülekezet papjai rendel-
kezésére akkor, midőn I. Miksa alatt a telekkönyvi 
összeirás foganatosítva lett. 

Az evangelicismus első hírnökei különben, némely 
egyháztörténészünknek, így pl. Payr Sándor soproni 
evang. theologiai tanárnak, nyomozása szerint 1542-ben 
jutottak el Győrbe, mikor Joachim brandenburgi őrgróf 
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vezetése alatt tekintélyes német sereg jött hazánkba és 
Melanehthon ezekkel három evang. lelkészt: Agricola 
Jánost, Steinbach Jánost és Aman Theobaldot küldötte 
hozzánk, a kik a Duna partján fekvő városokban, tehát 
Győrött is, prédikáltak. 

A telekkönyvek alapján pedig igen érdekes adato-
kat szolgáltat nekünk Villányi Szaniszló fentebb idézett 
munkájában. E szerint Győr városáról az 1567., 1617., 
1634. és 1703. években vettek fel királyi rendeletre telek-
könyveket. Ezek közül az első három német, az utolsó 
magyar nyelvű volt. Az 1567-iki telekkönyv már (a mint 
láttuk) felemlíti, hogy a lovasok prédikátorának a háza 
az úri-utcában, Kálmán deáknak, a magyar prédikátor-
nak a háza pedig az új-utcában fekszik. Megjegyzendő 
különben, hogy Landsknecht Ábrahám vezetéknevét azzal 
kell megmagyaráznunk, hogy ő a landsknecht-katonák 
prédikátora volt. Háza a „hegyen", tehát a jelenlegi 
püspökvár dombján volt, a hol különben sok landsknecht-
katonának volt háza. Ezek ugyanis, mint állandó vár-
őrségre rendelt katonák, Győrött letelepedve, házakat 
is szereztek.1 

Az egyházi élet elengedhetetlen járuléka, az iskola, 
szintén hozzájárult már a keletkezés éveiben a győri 
gyülekezet virágzásához. Hogy is lehetett volna el egy 
oly kiterjedt egyházközség iskola nélkül? És hogy e 
tekintetben a győriek szintén vezető szerepet vittek a 
magyarországi protestantismusnak már ebben a korában 
is, arra vall Szenczi Molnár Albert, a hírneves nyelv-
és hittudós nyilatkozata is, a J<i 1587-ben a győri 
evangelikus iskolában tanult. Ő maga irja ezt le a 
Postilla Scultetica-nak az előszavában. (Ezt a könyvet 
Frigyes herceg udvari lelkésze, Skultéti Ábrahám irta 
latinul, Szenczi Molnár pedig magyarul adta ki Oppen-
heimban 1617-ben. Evangéliomi szövegmagyarázatot 
foglal magában.) „Alig töltöttem el szüleimnél tizenkettő-
dik esztendőmet (irja Szenczi Molnár), hazámbul ottan 

1 Villányi id. m. 132. 1. 
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hamar kibudostam és előszer Nagy Győrött, annakutánna 
Göntzön és Debrecenben lőtt Deákul tanulgatásomnak 
szállása." 

Szenczi Molnár különben keresztatyjánál, Sibolti 
Demeter superintendensnél volt ellátáson, a ki 1586-tól 
1589-ig győri lelkész volt. Szenczi Molnár Szabó Farkas 
vándordeákkal együtt jött Győrbe, a ki aztán később 
segédtanító is lett ott.1 

Sibolti előzőleg a Nádasdy-családnál nevelő Sár-
várott és Bécsben, majd pedig nagyszombati, később 
szenczi (Szempcz, Pozsonymegye) és végül semptei 
lelkészszé lett. Valószínűleg Győrött halt meg 1589-ben. 

A győri egyház lelkészei és tanítói az eklézsia 
ezen kezdetleges fejlődési stádiumában is élénk szerepet 
játszottak. így pl. Joachimon kívül Reuter Le'nárt, a 
győri német katonák tábori-papja is a flacianismus 
buzgó apostola volt. 

Ez időtájban a két protestáns felekezet rnég nem 
szakadt ketté hazánkban. Győrött is ugyanabban a gyüle-
kezetben vettek részt az ágostai és a helvét hitvallásuak. 
Az 1591. évi csepreghi értekezleten azonban a szakadás 
megtörtént. A tényleges kiválás ugyan csak évek múlva 
következett be, de az elvi ellentétek már olyannyira ki-
élesedtek, hogy a két felekezet együttműködése hova-
tovább lehetetlenné vált. A protestantismus pedig a 
XVI. század végén Győrmegyében már nagyon meg-
erősödött s ki tudja, hogyha a szakadás be nem áll, 
nem bir-e jobban megküzdeni a rövid idő multával 
űgyszólván napirendre kerülő üldözésekkel? Együttes, 
kitartó munkával kétségkívül szilárdabban tudták volna 
felvenni a harcot, míg így, önmagukban is részekre 
szakadva, a csapások súlyát fokozottabb mértékben 
szenvedték. 

A protestantismusnak erejét és tekintélyét illustrálja 
az a körülmény, hogy a XVI. század végén, egy megyei 
közgyűlési határozat értelmében, a követek és tisztviselők 

1 Dézsi Lajos : „Szenczi Molnár Albert." Budapest, 1897. - 17. lap. 
A győri iskola már ekkor is híres volt. 
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egy részét már a protestáns vallásúak közül kellett 
választani. Nagy vívmány ez, hisz jól tudjuk, hogy a 
XVII. és XVIII. század majdnem szakadatlan sorát hozta 
elődeinkre a mellőzéseknek, sőt üldözéseknek! 

A megyei községek közt az első volt Hédervár, 
a mely a protestantismusnak valóságos melegágya lett. 
Laki Bakics Pál ugyanis 1527-ben Ferdinánd királytól 
adományos jószágul kapta Hédervárt. Ferdinándra oly-
kép szállott a szép uradalom királyi tulajdonjoga, hogy 
annak előző ura, Hédervári Ferenc, Belgrád várát, mely-
nek főkapitánya volt, hűtlenül elhagyta. Ezért jószágai 
elkoboztattak s Hédervárt a királyi kegy Bakicsnak 
ajándékozta.1 Bakics, úgyszintén leányai, kik közül az 
egyik Czobor Imre, a másik pedig Balassa Menyhért 
felesége lett, hithű protestánsok voltak és buzgón ter-
jesztették is a reformált hitvallást, a minek első sorban 
tulajdonítható, hogy a megye egyik legszebb járása, a 
Szigetköz, már a XVI. század közepén egészen protes-
táns volt, sőt Mérey Mihály ág. evang. superintendens 
is Hédervárott lakott 1544-ben. 

Bezi és Gyarmath községet említik még monografia-
iróink, mint olyant, hol már ugyanebben a korban 
virágzó egyház állott fenn, míg a többi, később jelen-
tős szerephez jutó megyebeli protestáns községek tör-
ténetére, így Mindszentre, Sághra, Taáp-Szentmiklósra, 
Babóthra, Malomsokra, Móricíiidára, Kajárra, Felpéezre, 
Rába-Szentmihályra, Szemerére és Kisbarátra nézve csak 
a XVII. század folyamán találunk feljegyzéseket. 

III . 

Az első üldözések. Kitelepítés Pataházára. 
Győr várát 1594-ben a török foglalta el, de csak 

rövid ideig tarthatta birtokában, mert Pálffy Miklós és 
Schwarzenberg Adolf császári fővezérek azt már az 
1598-ik év húsvét másodnapján visszafoglalták. Mellé-

1 Fehér id. m. 516. lap. 
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kesen jegyezve meg, ez a hadi tény egyike volt a magyar 
történelem legtöbbet emlegetett epizódjainak. A vár tor-
nyán egy vaskakas volt elhelyezve s a büszke török 
parancsnok azt mondotta, a legenda szerint, hogy akkor 
lesz Győr vára a magyaroké, mikor az a vaskakas kukoré-
kolni fog, ezzel azt akarván jelezni, hogy bevehetetlennek 
tartja a várat. Ámde a nevezett napon,felhasználva a reggeli 
ködöt, a várkapuhoz férkőztek Pálffy és Schwarzenberg 
katonái s azt egy petárdával felrobbantván, behatoltak a 
várba. Iszonyatos vérfürdő keletkezett ekkor, de végre is 
az ostromló sereg győzött s ekkor, a monda szerint, egy 
magyar harcos felmászott a várbeli kakas mellé s onnan 
a kukorékoláshoz hasonló hangon tudatta, hogy a csoda 
megtörtént. A basa ezt hallva, szörnyet halt. 

A magyarok győzelmének azonban a protestánsok 
vallási tekintetben nem igen örülhettek. Alighogy ren-
dezettebb állapotok keletkeztek, szigorúan meghagyták a 
lakosságnak, hogy ezentúl tilos a protestáns vallást kö-
vetni és egyházi szertartásokat végezni. Ugyanilyen szi-
gorú parancsot hirdettek ki a várőrségbeli katonaság 
előtt is. Egyházi épületeiket pedig minden bizonnyal 
elfoglalta a katonaság, mely úgylátszik, a győzelem má-
morában nem igen respektálta a tulajdon szentségét. 
Legalább erre lehet következtetni az 1599-iki ország-
gyűlés egyik határozatából (Rudolf király végzeményének 
42. cikkelye), mely így szól: „Praeterea supplicant denuo 
status, et ordines: ut sua majestas, capitnlo Jaurinensi\ 
solitam, et a divis Hungáriáé regibus concessam resi-
dentiam ac jurisdictionem, in ipsorum Jaurinensi civitate, 
reddi ac restitui gratiose jubeat; sic etiam aliis, qui ibi 
domos habuerunt" (Magyarul: „Ezen kívül a karok és 
rendek ismételten kérik, hogy ő felsége a győri kápta-
lannak, az ő szokott és Magyarország dicső királyaitól 
engedélyezett székhelyét és joghatóságát, Győr városuk-
ban kegyelmesen visszaadassa és helyreállíttassa; éppen 
így másoknak is, a kiknek ott házuk volt".)1 

1 Márkus - Kolosvári Óvár i : „Corpus juris hungarici." Budapest, 
Franklin-Társulat. 1899. 
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Kiviláglik ebből a határozatból, hogy még a várbeli 
katholikus káptalan épületeit is birtokba vették a katonák 
(mások nem is lehettek, mert hisz a törököt már kiűzték 
onnan,az pedig képzelhetetlen, minthaa várban oly anarchia 
lett volna, hogy a polgárság erőszakosan foglalhasson 
el egyházi épületeket). De viszont nem kell messze menni 
a következtetésben, ha konstatálni akarjuk, hogyha a jog-
talan elfoglalások annyira divatoztak akkor Győrött, hogy 
még a hatalmas káptalan sem tudott ettől szabadulni, úgy 
nagyon valószínű, sőt szinte biztosra vehető, hogy az 
akkor már hivatalosan üldözött protestánsok ingatlanai 
is áldozatául estek az önkénynek. Ez annál biztosabban 
állítható, mert arra van adatunk, hogy a vár visszafogla-
lása után a protestánsok már nem voltak többé előbbi 
(a XVI. század második felében birt) egyházi épületeik 
birtokában. 

Hozzájárult ehhez a győri kath. püspök erőszakos-
kodása is. Nem állapítható meg biztossággal, hogy Kutassi 
János vagy Pethe Márton volt-e az erőszakos elvétel 
idején a püspöki székben, mert a nevezettek közül az 
első 1592 — 1597-ig, az utóbbi pedig 1 5 9 8 - 1 6 0 5 - i g 
vezette a győri püspökséget, de a valószínűség a mellett 
szól, hogyha bár Kutassi nem jó szemmel nézte is a 
protestánsok terjeszkedéseit, nagyobb retorzióra már csak 
azért sem határozhatta el magát, mert a török lévén akkor 
a várban az úr, a püspök parancsainak teljesítése elé 
könnyen gördíthettek volna akadályt. Pethéé tehát min-
den valószínűség szerint az a kétes értékű dicsőség, hogy 
a protestánsok belvárosi temploma s épületei jogtalanul 
elfoglaltattak. Villányi különben azt állítja,' hogy a német 
protestáns katonák 1592-ben a katholikusok Szent István-
templomát foglalták el s azóta azt német templomnak 
hívják. Szerinte tehát (legalább szavaiból erre lehet követ-
keztetni) csak visszafoglalás történt volna a katholikusok 
részéről. Ez a templom azután 1614-ben a ferenczrendiek 
tulajdonába ment át. 

1 ld. m. 66. lap. 
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Csodálatos s erre nézve nem találunk magyarázatot 
az egykorú adatokban, az, hogy dacára az 1606. évi jú-
nius hó 23-ikán kötött bécsi békének, a melyet II. Mátyás 
király 1608. évi koronázás előtti I-ső törvénycikkelye 
inartikulált, dacára továbbá az 1608. évi koronázás utáni 
III-ik törvénycikknek, mely az 1592. óta elkövetett 
erőszakosságok és foglalások elintézéséről szól, a győri 
gyülekezet elfoglalt templomát s épületeit nem kapta 
vissza, mert hisz 1613-ban vagy 1614-ben kénytelen 
volt Pataházán venni birtokot s ott építeni templomot. 
Már pedig a bécsi béke kimondja: „Sacrae caesareae 
regiaeque majestatis priorem resoíutionem (ad quam se 
regnicolae in sua replicatione referunt) nimirum, quod 
omnes et singulos status et ordines intra ambitum regni 
Hungáriáé solum existentes, tarn magnates, nobiles, quam 
liberas civitates et oppida privilegiata, immediate ad 
coronam spectantia: item in confiniis quoque regni 
Hungáriáé, milites Hungaros, in sua religione et con-
fessione nusquam et unquam turbabit, nec per alios 
turbari, aut impediri sinet. Verum omnibus praedictis 
statibus et ordinibus liber religionis ipsorum usus, et 
exercitium permittetur;absque tarnen praejudicio catholicae 
romanae religionis; et ut clerus, templa, et ecclesiae 
catholicorum romanorum intacta et libera permaneant; 
atque ea, quae hoc disturbiorum tempore utrinque occupata 

fuere, rursum eisdem restituantur." (Magyarul: „A szent-
séges császári és királyi felség az ő korábbi elhatáro-
zásához képest (a melyre az országlakók a viszontválasz-
iratukban hivatkoznak) a karokat és rendeket, a kik csak 
Magyarországnak a határain belül élnek, összesen és 
egyenkint, úgy a mágnásokat és nemeseket, mint közvet-
lenül a koronához tartozó szabad és kiváltságolt városokat, 
továbbá a magyar véghelyeken levő magyar katonákat, 
az ő vallásukban és hitükben soha és sehol megháborí-
tani nem fogja, sem mások útján háborgattatni és gátol-
tatni meg nem engedi. Hanem az előbb említett összes 
karoknak és rendeknek az ő vallásuk szabad gyakorlata 
és használata megengedve legyen, de a római katholikus 
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vallás sérelme nélkül és hogy a római katholikusok 
papsága, templomai és egyházai érintetlenül és szabadon 
maradjanak és a melyeket ezekben a zavaros időkben 
mindkét részről elfoglaltak, azokat kölcsönösen ismét 
visszaadják.") 

A bécsi béke határozott rendelkezései szerint tehát 
a király, illetve Mátyás kir. herceg, a későbbi király, 
a ki Rudolf felhatalmazásából a békét Bocskay Istvánnal 
megkötötte, a legpraegnánsabb módon biztosította nem-
csak a vallás szabad gyakorlatát, hanem azt is, hogy a 
jogtalanul elfoglalt egyházi épületek visszaadatnak. 

De tovább megyek. Ugyanígy rendelkezik a fen-
tebb hivatkozott koronázás előtti 1608:1. törv.-cikk is. 
„Religionis exercitium, tani baronibus, magnatibus, nobi-
libus, quam etiam liberis civitatibus ac universis statibus 
et ordinibus regni, in suis ac fisci bonis; item in con-
finiis quoque regni Hungáriáé, militibus Hungaris, sua 
ciijusqiie religio et confessio; nec non oppidis et vi 11 is 
eam sponte ac libere acceptare volentibus, ubique liberum 
relinquatur: tiec quisquam omnium in liberó ejusdem 
iisu ac exercitio, a quoquam impediatur. Quinimo ad 
praecavenda inter status et ordines aliqua odia et dissen-
siones; ut quaelibet religio; suaeprofessionis superiores, 
seu superintendentes, habeat, statutum est." (Magyarul: 
„A vallás gyakorlata úgy a báróknak, magnásoknak és 
nemeseknek, mint a szabad városoknak és az ország 
összes karainak és rendeinek úgy a maguk, mint a fiscus 
fekvőjószágaiban, valamint a magyar katonáknak is, az 
ország véghelyein, kinek-kinek a maga vallása és hite 
szerint, nemkülönben a mezővárosoknak és faluknak is, 
ha azt önkénytesen és kényszerítés nélkül elfogadni 
akarják, mindenütt szabad legyen; és annak szabad 
élvezetében és gyakorlatában senki senkit meg ne aka-
dályozzon. Sőt inkább a karok és rendek közt támad-
ható gyűlölség és meghasonlás kikerülése céljából el-
határozzák, hogy mindenik felekezetnek a maga hitét 
valló elöljárói vagy superintendensei legyenek.11) 

Világos tehát, hogy az 1606-iki bécsi béke vallás-
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ügyi vívmányait egész terjedelmében tartotta fenn a 
Mátyás koronázása előtti törvényhozás. Hogy pedig a 
régi erőszakosságok okozta sebek behegesztése később 
is még az országgyűlés gondja volt, mutatja az ugyan-
azon évi koronázás utáni III. t.-c., mely az 1592. év óta 
elkövetett erőszakosságok és foglalások sorsáról szól. 
»Et quae bona — mondja az idézett t.-cikk 2. §-a — 
seu jura possessionaria, post executionem comitum vei 
vicecomitum, nec non regiorum et capitularium conven-
tualiumque hominum, per quoscunque occapata seu 
reoccupata fuerunt, vei imposterum occupabuntur seu 
reoccupabuntur; talia bona seu jura possessionaria, illis 
a quibus occupata sunt, per dominos comites seu vice-
comites, sub amissione officiorum; vei illis insufficien-
tibus, aut nolentibus, per dominum palatinum; in superiori 
Hungaria per supremum Cassoviensem capitaneum et 
in Selavonia per dominum banum, statim et de facto 
restituantur; non obstantibus annualibus revolutionibus." 
(Magyarul: „A mely fekvőjószágokat avagy birtokjogo-
kat az ispánok vagy alispánok, valamint a királyi vagy 
káptalani és conventi emberek végrehajtása után bárki 
is elfoglalt vagy visszafoglalt, avagy ezután elfoglalna 
vagy visszafoglalna: az ilyen fekvőjószágokat és birtok-
jogokat, hivatalvesztés terhe alatt, az ispán urak vagy 
az alispánok és ezeknek elégtelensége vagy nem akarása 
esetén a nádor úr, felső Magyarországon a kassai gene-
rális kapitány, Szlavóniában pedig a bán úr azoknak, 
kiktől elfoglalták, az év leforgása ellent nem állván, 
azonnal és tettleg visszaadják."1) 

E törvénycikk tehát kétségtelen utasítást tartalmaz 
arra nézve, hogy a jogtalanul elfoglalt ingatlanságokat 
azonnal vissza kell jogos tulajdonosuknak adni, nem 
játszván szerepet az sem, hogy az egy évi határidő a 
foglalás óta eltelt-e már, vagy sem ? A régi magyar jog-
ban ugyanis s jelenleg is annak, a kit békés birtokában 
megháborítottak, ettől számított egy éven belül van joga 

1 Márkus-Kolozsvári-Óvári id. munka. 



21 

sommás visszahelyezést, restitutiót, kivánni. A törvénycikk 
tehát minden kétséget kizárólag ezen jogelvet az erőszakos 
foglalásoknak e helyütt orvosolni szándékolt eseteiben 
mellőzni akarta, hogy a jogos tulajdonosok igényei még 
biztosabban megőriztessenek. Ugyanerre vall az a körül-
mény is, hogy a visszaadást a megyei (fő- és) alispánok 
kötelességévé teszi, annak effektuálását a hivatalvesztéssel 
való fenyegetés által teszi még biztosabbá, sőt szükség 
esetén az ország nádorának a közbelépését is kilátásba 
helyezi. Ha most már megjegyezzük még azt, hogy az 
1608: III. t.-c. a káptalanok részéről történt foglalás ellen 
is ezt a jogsegélyt nyújtja, a mint ezt a törvényszöveg 
bizonyítja, — továbbá, hogy történelmi adataink szerint a 
győri protestáns egyházi épületek épen püspöki parancsra 
foglaltattak el, a mely a katonai önkény nyomában kelt: 
akkor teljesen érthetetlen, hogy ezen korszakalkotó tör-
vényes intézkedések után alig néhány évvel, tehát okvet-
lenül még azok közvetlen hatásának az idejében, a győri 
evangélikusok kénytelenek voltak Pataházára kivonulni s 
ott építeni templomot, ott áldozni vallási meggyőződésük-
nek. Érthetetlen ez annál inkább, mert az 1609: XXIX. 
törvénycikk az 1608: III. törvénycikk tárgyában újra és 
ismételten hangsúlyozza, hogy az mindennemű rendel-
kezésével hatályban marad azokra az erőszakos fogla-
lásokra nézve, melyek 1592. óta történtek bárki részé-
ről és bármi cím alatt, kivéve természetesen a jogszerű 
successiót (öröklés, osztály, csere, hozomány, végrende-
let stb.), a mik az erőszak fogalmát úgyis kizárják. Az 
egyedüli magyarázat az lehet, hogy ha a történelmi 
tényeknek mindenben megfelel Villányi állítása s a győri 
protestánsok belvárosi templomukat tényleg erőszakkal 
foglalták el a katholikusoktól, akkor a most jelzett tör-
vénycikkek végrehajtása alkalmával épen a katholikusok 
érdekében foganatosították a restituciót. 

Lehet, hogy talán ebben az időben csökkent már 
a városban a protestánsok száma. Hisz a nagyhatalmú 
antireformátor, Pázmány Péter, fellépése ebbe az időbe 
esik. Pázmány az 1608. évi pozsonyi országgyűlésen, 
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a mely a fentebb idézett vallásegyenlőségi elveket ki-
mondotta, már szerepet játszott s nagyban küzdött a 
bécsi béke 8. pontja ellen, a mely a jezsuitáktól (mely 
rendbe ő is tartozott) Magyarországban a birtokszerzési 
jogot megtagadta. Igaz ugyan, hogy Pázmány hatalma 
s befolyása ekkor még csak keletkezőben volt, de azt is 
tudjuk, hogy az ő működésének hátteréül szolgált korá-
nak általában antiprotestáns iránya s ő, a ki a katholikus 
papság erkölcsi és anyagi újjáteremtéséilek a propagá-
lásával azon a ponton óhajtotta a kath. egyházat regene-
rálni, a hol tényleg leginkább reáfért az okszerű reform: 
bizonyára az ország minden részében érezte és élesztette 
azt a mozgalmat, mely aztán az ellenreformáció neve alatt 
csakhamar oly végzetessé vált a protestantismusra. Ismét-
lem, lehetséges, hogy a XVII. század elejének eme kor-
szellemszerű hatása alatt a győri protestánsok nemcsak 
számszerűleg, hanem oly értelemben is megfogytak, hogy 
tagjaik közt talán kevesebb volt a befolyásos ember s így a 
bár törvényileg biztosított jogokat nem bírták kiküzdeni. 
Mert másként (még ha régi templomukat elvesztették 
volna is) lehetetlen megértenünk a pataházi kitelepülést. 

No de így történt. Az 1613. vagy az 1614. évben 
megvették Pataházán, tehát Győr közvetlen szomszéd-
ságában, a Kisduna túlsó partján, Alsoki Márton fekvő-
jószágát, melyen aztán imaházat és paplakot építettek. 
Ide járt ki a várőrségbeli katonaság is istentiszteletre. 
Lelkészük a megalakulás évében Sibolti János volt, 
Payr Sándor szerint azonban 1614-ben Laskói István 
lelkész állott a győri protestánsok élén, a ki „minister 
ecclesiae Jaurinae collectae in augustana confessione" 
szavakkal irta alá a nevét. Ugyanez a Laskói 1620-ban 
mint a győri őrsereg papja és esperes szerepel. Érdekes, 
hogy Győr ekkor nem a dunántúli, hanem a dunáninneni 
kerülethez tartozott s midőn 1620-ban Brunsvick Tóbiás 
semptei papot választották superintendenssé, Laskai ezt, 
mint tót püspököt, nem akarta elismerni.1 Kijelentette, 

1 Sempte község Nyitramegyében fekszik, a vágsellyei járásban. 
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hogy a Brunsvick által összehívott zsinatra sem megy el. 
Alighanem e miatt kellett utóbb lakolnia, mert 1623-ban 
állítólagos részegeskedése, káromkodása és Brunsvick 
gyalázása miatt Sempte várába zárták és csak reverzális 
adása után bocsátották szabadon.1 

Ugyancsak 1614-ben Szeniczei Gerely György volt 
a győri iskola rektora, a ki mint „rector scholae ortho-
doxae Jaurinensis" irta alá nevét.2 

A templom Pataházán, a küzdés éveiben, ismét kö-
zössé lett. Reformátusok és evangélikusok megint egy 
nyájjá tömörültek s egy templomot is építettek. Itt műkö-
dött Pál házi Göncz Miklós, a győri vitézlő rend lelkésze 
és több irodalmi munka írója, akkori dunántúli super-
intendens is 1 6 1 8 - 1619-ig, a ki — úgy látszik — nagy 
szeg lehetett a protestánsüldöző megyei urak szemében, 
mert 1618-ban, megyegyűlési határozattal, kitiltották Pata-
házáról, de hívei s azok közt első sorban a várbeli katona-
ság protestáns része, oly hathatósan vette pártfogásába, 
hogy a határozat végrehajtását kénytelenek voltak felfüg-
geszteni. Egyébként is sok baj érte itt a protestánsokat. 
1616-ban például Forgách bibornok papi tizedet követelt 
tőlük, de ez ellen meg a ,győri püspök tiltakozott, a ki 
szerint ez őt illeti meg. így aztán a két kapzsi főpap 
vitájából végül a reformált egyház követőinek lett csak 
hasznuk, mert egyiknek sem fizettek. 

Sokat szenvedtek azonkívül is. A lelkészeknek meg 
volt tiltva, hogy a városba bemenjenek és ott, az ott 
lakó hívek között, hivatásukat teljesítsék. Ha városbeli 
evangelikus halt meg, akkor azt eltemetniük szabad volt 
ugyan, de csak a legnagyobb, a legszigorúbb őrizet alatt 
mehettek keresztül a városon, mint valami rendőri őrizet 
alatt levő emberek. A káptalan pedig 12 forint pénz-
büntetés terhe alatt tiltotta meg a lakosságnak, hogy bár-
minő egyházi funkciónál, keresztelésnél, esketésnél stb. 
evangelikus lelkészt hívjanak. Tehát papjaink funkciója 
ezekben a szomorú időkben csak arra terjedt ki, hogy 

1 Protestáns Szemle. 189Q. évfolyam. 609. és 611. lap. 
' Fabó: Codex Dipl. 105. lap. 
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halottainkat eltemessék, de azt is úgyszólván szuronyos 
fedezet mellett, mint valami gonosztevők. 

A püspök a vagyonjog terén sem hagyta a pro-
testánsokat békében. Két prot. egyén az evangélikusokra 
hagyta pataházi nemesi birtokát, szabályszerű végrendelet 
alapján. A püspök a szomszédi jog ürügye alatt bele-
avatkozott ebbe az örökségi ügybe, úgy, hogy per lett 
belőle. Azonkívül még a révfalui és szigeti protestáns 
lakosoknak azt is megtiltotta, hogy vallásukat szabadon 
gyakorolhassák. (Ez a két község az ő földesurasága 
alá tartozott.) 

A legnagyobb csapás azonban az volt, mikor a 
pataházi templomot is elvették s a jezsuitáknak aján-
dékozták. Ez volt az üldözések méltó folytatása s be-
fejezése, a miért aztán panaszt is tettek az 1637-38-iki 
pozsonyi országgyűlésen, a hol a sérelmeket egyenkint 
sorolták elő a protestáns rendek.1 

1647-ig, tehát a linczi békekötés utáni időig tartott 
ez a szomorú kitelepítés. Ha közvetlenül a bécsi béke 
hatása alatt sem tudták eleink kieszközölni azt, hogy 
Győrött megtarthassák régi templomukat s egyházi épü-
leteiket, akkor nem lehet csodálni, hogy a későbbi évtize-
dekben erre még kevésbbé voltak alkalmasak a viszonyok. 
Hisz, ha a bécsi békének törvényileg biztosított ponto-
zatait híven megtartották volna, nem lett volna szükség 
annak az igazságát újra fegyverrel kivívni. Azonban Má-
tyás uralkodásának megszűntével, II. és III. Ferdinánd-
nak a vallásszabadság elveit teljesen elvető irányzatával 
szemben csak a linczi béke s az azt követő 1647-ik évi 
pozsonyi országgyűlés tudott a reformált hitet vallókra 
szebb hajnalt hozni. Vége szakadt ekkor — legalább 
egyelőre — azoknak a szomorú időknek, midőn a győri 
protestánsok ügyeit Náprágyi Demeter kath. püspök és 
Preiner várkormányzó irányították, annyi rosszakarattal. 

1 Zsilinszky M . : „A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai." 
II. köt. 387. lap. "Budapest, 1891. Hornyánszky. 
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I V . 

Az 1647-iki események. Visszaköltözködés. 
Jobb idők virradása. 

Furcsa idők voltak azok. A protestánsokat üldözte 
a császári hatalom letéteményese, a katonai hatóság épúgy, 
mint a katholikus papság. Mind a kettőnek a szemében 
nagy szálka volt a reformáció terjedése s minthogy mind 
a kettő absolutnak tekintette a saját maga hatalmát, tehát 
kézzel-lábbal dolgozott minden ellen, a mi protestáns. 
De csak akkor voltak ily jó egyetértésben, ha közös 
ellenségük, a protestánsok ellen kellett harcolniok. Ha 
magukban voltak, nem volt már ily nagy a harmónia 
s az 1608. utáni országgyűlések végzeményei közt se 
szeri, se száma azoknak, a melyek a katonai túlkapások 
ellen kerestek orvoslást, nem egyszer épen a katholikus 
papság, sőt a püspökök kérelmére. A bécsi béke meg-
kötése utáni egy-két esztendő derűs nyugalmát csakhamar 
felzavarta a császári hadak túlkövetelőző, arrogáns maga-
viselete miatt való elégületlenség. A katonaság államot 
kezdett alkotni az államban s mint az már nagyobbára 
történni szokott, a nemzeti életben a nagy felbuzdulások 
korát nagy hanyatlás váltotta fel. Ezt látva, a zsoldos 
szoldateszka csak megszilárdul mindenhatóságának hité-
ben s egyáltalában nem irtózik az erőszakoskodásoktól. 

Hiába erősítette meg tehát az 1618. évi 77. és az 
1625. évi 22., meg az 1630. évi 33., valamint az 1635. évi 
29. törvénycikk a bécsi békét becikkelyező 1608. évi 
koronázás előtti 1. törvénycikket újból meg újból. Hiába 
éltek a tekintetes karok és rendek abban a hitben, hogy 
a mi a Corpus jurisban ki van mondva, az szent és 
sérthetetlen. A tényleges hatalom letéteményese, a katona-
ság, néni vallotta ezt az elvet. A győri püspökkel és 
káptalannal szemben is oly erőszakosságra ragadtatta 
magát, hogy az országgyűlés kénytelen volt az 1618. évi 
26. törvénycikkel egy bizottságot kiküldeni, melynek ren-
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deltetése volt ezt a vitát elintézni. Elmondja a vonat-
kozó artikulus, hogy Győrött nemcsak a katonaság kapi-
tánya, hanem még élelmezési tiszttartója is violenciát 
gyakorolt; hogy joghatóságukat kiterjesztik a polgárokra 
is; hogy a mesterembereknek királyi oklevelekkel meg-
erősített szabályait számba sem veszik; hogy a püspök 
regálejogának kárára mészárszéket és italmérést enge-
délyeznek ; hogy a polgárok mentességére tekintettel 
nincsenek stb. Mindezekért az országgyűlés a nagy-
váradi püspök elnöklete alatt komissiót nevezett, addig 
pedig, míg az a munkáját megkezdené, elrendelte, hogy 
a katonaság hagyjon mindenkit békében. (A komissiót 
aztán az 1622:50 . törvénycikk megújította.) Azonkívül 
pedig ugyancsak az 1618-ik évi országgyűlés azt is 
megparancsolta 57. cikkelyében, hogy a zsoldosok a 
nemességet s a szegény népet, valamint a jobbágyokat 
semmiféle munkára ne kényszerítsék. Tehát bizonyára 
ilyesmi is napirenden volt. De sokkal későbben, 1638-ban 
is szükségesnek látta az országgyűlés a győri kapitány 
erőszakoskodásainak útját állni, mivel az ez évi 20. tör-
vénycikk szerint már nemcsak a püspök és a káptalan, 
hanem magánosok is panaszt emeltek a kapitány ellen 
erőszakos foglalások miatt. 

De hogyne lettek volna mostoha viszonyok Győrött, 
mikor az ottani várőrség parancsnoka, kapitánya, Kollonich 
Ernő volt, a kiről ugyan nem lehet minden kétséget 
kizárólag igazolni, hogy a gyászos emlékű Kollonich 
Lipót biborossal, az esztergomi hercegprímással (a ki 
tudvalevőleg 1631-ben született), minő rokonságban állott, 
de úgyszólván már maga a név elegendő arra, hogy 
annak viselőjétől mindent elvárjunk, a mi magyarellenes 
és antiprotestáns volt. Már pedig az 1618. évi 5. törvény-
cikk, annak megemlítésével, hogy ez a Kollonich Ernő 
születésére nézve horvát, tehát az ország honfia, elren-
deli, hogy győri kapitányi állásában megmaradjon. Tudni 
kell ugyanis, hogy az 1608. évi koronázás előtti 11. tör-
vénycikk kimondotta, hogy az úgynevezett véghelyeken 
levő kapitányságokat (ilyen volt a győri vár is) a király 
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született magyaroknak ajándékozza, tehát ezzel a tisztség-
gel magyar főurakat és nemeseket tüntessen ki. Kollonich 
uram tehát, illetve az ő magas pártfogói, úgy kerülték 
meg a törvényt, hogy hiszen ő horvát születésű lévén, 
úgyis magyar honfiú, felesleges tehát az ő kapitányi 
helyét született magyarral betölteni. Ugyanezt az elvi 
kijelentést teszi a nikolsburgi béke megkötése utáni 
1622 : 23. törvénycikk is, a mely a jelzett kapitányságot 
vagy magyar születésűeknek, vagy az országhoz kap-
csolt valamelyik nemzethez tartozóknak rendeli adni. 
Mintha a horvát, a melyre ez a kitétel vonatkozott, nem 
époly ellensége lett volna a magyarnak! 

Kollonich működése ezek szerint még érthetőbbé 
teszi a győri protestánsok Pataházára vonulását s hogy 
aztán 1647-ben megint belépési engedélyt nyertek a 
városba, ez már a fentebb érintett nagy vallási küzdel-
mek eredményének tulajdonítható. Megjegyezzük külön-
ben, hogy Kollonichnak az 1617-iki telekkönyv adatai 
szerint Győrött saját háza is volt.1 

A nikolsburgi békének Ií. Ferdinánd és Bethlen 
Gábor között 1621. évi december hó 31-ikén történt 
megkötése után az 1622-iki országgyűlés épúgy, mint 
annak idején a bécsi béke után az 1608-iki, elrendelte, 
hogy a hadjárat ideje alatt elvett jószágok kinek-kinek 
visszaadassanak, az 1647-iki országgyűlés pedig tör-
vénybe iktatta a 111. Ferdinánd király és Rákóczy György 
között 1645. évi december hó 16-án kötött linczi békét. 
Ez a békekötés tudvalevőleg kimondotta, hogy az ország, 
illetve a karok és rendek, a szabad városok és mező-
városok lakossága és a véghelyeken levő magyar katonák 
szabadon gyakorolhassák vallásukat, sőt ezt a jogot a 
parasztokra is kiterjesztette, az erőszakos templomelfogla-
lásoknak pedig gátat vetett azzal, hogy azokat eredeti 
tulajdonosaiknak visszaadatni rendelte. 

Az 1647: 6. törvénycikk aztán megnevezte azt a 90 
templomot, a melyet az evangélikusoknak vissza kell adni. 

' Villányi: id. ni. 145. lap. 
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Ezek közt azonban a győrmegyeiek közül csak a zámolyi 
szerepel, a győrvárosi azonban nem. Erről, illetve egy új 
győri templom építésének az engedélyéről külön törvény 
intézkedik, az 1647. évi 9. törvénycikk. „In confinio 
Jaurinensi permittitur structura templi in nova civitate: 
liberum exercitium vero, tarn intra, quam extra moenia 
ipsius confinii; et ut minister confessionis evangelicorum 
intra moenia dicti confinii habitare atque etiam in domo 
concionari possit." (Magyarul: „A győri végvidéken, az 
újvárosban templom építése, a vallás szabad gyakor-
lása pedig úgy ama végvidék bástyáin belül, mint azokon 
kívül meg van engedve, valamint az is, hogy a mondott 
végvidék bástyáin beliil evangelikas hitvallású lelkész 
lakhassék és a házban is tarthasson hitszó no klatotil.) 1 

Dacára tehát annak, hogy a régi épületek vissza-
adása meg nem történt, nagy öröm érte a győri evan-
gélikusokat, hisz törvényes biztosítékot, engedélyt nyertek 
arra, hogy templomot építhessenek, nem ugyan a bel-
városban, hanem az újvárosban, de a belvárosban is 
tarthatott házi istentiszteletet a lelkészük. Nehéz volna 
eldönteni, hogy az építési engedély miért szólt csak az 
újvárosra, holott előzőleg a várban birtak templommal; 
talán a törvényhozás ki akarta kerülni megint a katonai 
kapitányokkal való konfliktust, vagy az is lehet, hogy az 
evangélikusok maguk kérték ezt. Tény, hogy az engedély 
törvényi garanciája az előző évek mostoha viszonyaihoz 
képest óriási javulást mutatott. 

Különben is az 1647-iki országgyűlés mindenképpen 
orvosolni óhajtotta azt a sok sérelmet, melyet eleink szen-
vedtek. A törvényhozás kimondta, hogy a temetőket és 
a harangokat oly helyeken, hol külön ilyenek nincsenek, 
katholikusok és evangélikusok azonos fizetési feltételek 
mellett közösen használhassák; hogy az evangélikusok 
a katholikus plébánosok részére való bárminő szolgáltatás 
alól is fel legyenek mentve, egyszersmind pedig bün-
tetni rendeli azokat, kik ezen vallási békét célzó intézke-
dések végrehajtását megakadályozzák. 

1 Márkus - Kolosvári - Óvár i : id. munka. 



29 

A belvárosban tehát ágostaiak és reformátusok ismét 
egyesültek és egy közös házat vettek, a melyben mind 
a két felekezet lelkészének volt lakása. Ezek itt felváltva 
házi istentiszteleteket is tartottak. Azonkívül pedig a tör-
vényes engedély alapján felépítették az újvárosi templo-
mot is azon a helyen, a hol jelenleg a Kossuth Lajos-
utcai József-templom áll. Ez a templom 1649-ben készült 
el és fenn is állott száz esztendőn át, 1749-ig, de köz-
ben megtiltották benne az istentiszteletek tartását. Erről 
azonban majd később lesz még szó. 

Hogy a linczi békekötés közvetlen hatása alatt ilyen 
nyugodalmas állapotok következtek be, abban nagy részük 
volt a buzgó protestáns országgyűlési követeknek is. 
A vallásbéke ügye már elő volt készítve. Evekkel a linczi 
békekötés előtt is tárgyaltak a szabad gyakorlat iránt s 
általában az 1637-ben trónralépett III. Ferdinánd nagyobb 
tiirelmességgel látszott viselkedni a protestantismussal 
szemben, mint elődje, II. Ferdinánd. Erre vall, hogy az 
1638-ik évi 1. törvénycikkelybe iktatott koronázási hit-
levelének 7. §-ában kimondatott, hogy: „Quod religionis 
negotium inter universos status et ordines regni, in suis 
ac fisci bonis, item in confiniis quoque regni Hungáriáé, 
militibus hungaris, propter regni tranquilliorem per-
mansionem, juxta constitutiones Viennenses et articulos 
ante coronationem editos; maneat liberum illaesum et 
illibatum: ita videlicet; uí religionis exercitium, tam baroni-
bus, magnatibus et nobilibus, quam liberis etiam civitatibus 
universisque statibus et ordinibus regni, in suis ac fisci 
bonis, item in confiniis regni Hungáriáé, nec non oppidis 
et villis, illud sponte et libere acceptare volentibus, ubique 
liberum relinquatur: nec quisquam cujuscunque status et 
conditionis existens, in liberó ejusdem usu ac exercitio 
religionis, a serenitate sua et aliis quibusvis dominis 
terrestribus, quovis modo, aut quovis sub praetextu 
turbetur aut impediaiur\ (Magyarul: „A vallás ügye az 
ország nyugalomban maradása érdekéből a bécsi vég-
zések és a koronázás előtt kelt cikkelyek értelmében, az 
ország összes karai és rendei közt, úgy ezeknek és a 
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fiskusnak fekvőjószágaiban, mint Magyarország vég-
helyein is, a magyar katonáknál szabadon, sértetlenül 
és érintetlenül maradjon, úgy tudniillik, hogy a vallás-
nak szabad gyakorlatát úgy a báróknak, mágnásoknak 
és nemeseknek, mint a szabad városoknak és az ország 
összes karainak és rendeinek, a maguk és a fiskus fekvő 
jószágaiban, továbbá Magyarország véghelyein és a mező-
városokban és falukban mindazok számára, a kik azt 
szabadon és önként elfogadni kívánják, meghagyják; és 
senkit, bárminő rendű és rangú legyen is, se ő fensége, se 
a földesurak semmi módon és semmi ürügy alatt annak 
használatában és vallása szabad gyakorlásában meg ne 
háborítsanak és meg ne akadályozzanak".)1 

Ily hangulatban kezdődött az 1638-iki pozsonyi 
országgyűlés, a melyre a győri várőrség Iffju György 
lovashadnagyot és Laki Miklós zsoldost küldte ki oly 
célból, hogy azok ott a vallás szabad gyakorlásának 
kieszközlése céljából lépjenek érintkezésbe a protestáns 
követekkel és vegyék rá azokat arra, hogy III. Ferdinánd-
hoz feliratot szerkeszszenek e tárgyban. A követek nem 
is tagadták meg közbenjárásukat s hogy a protestáns 
vallásszabadság ügye már a III. Ferdinánd-féle koroná-
zási hitlevélben is ily minden kétséget kizáró módon 
biztosítva lett, abban nekik igen nagy részük van, kivált 
pedig az ő körükből is Botka Ferenc veszprémmegyei 
és Vitnyédi István sopronvárosi követnek. Szóval, az 
1647-iki kedvező törvényalkotások, bár ezekre a köz-
vetlen rugót a fegyverrel kicsikart linczi béke adta csak 
meg, a közvetlen előző évek, kivált pedig a III. Ferdinánd 
hitlevelében találják meg jelentős alapokukat. 

A győri gyülekezet tehát új virágzásnak indult. 
A több évtizedes üldözés és sanyargatás megszűntével 
az egyház ismét derült napokat látott. Békében éltek a 
hívek, a katholikus papság is belátta, hogy folytonos 
zaklatásaival csak árt a maga ügyének, meg aztán tör-
vényes biztosítékai is voltak az evangélikusok szabad 

1 M á r k u s - K o l o s v á r i - Ó v á r i : id. m. 
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vallásgyakorlatának. Néhány évtized kedvező áramlata 
nagygyá, hatalmassá fejlesztette volna a győri eklézsiát. De 
hát annak a sorsa a folytonos küzdés és hányattatás volt. 

Ebben az időben — mint fentebb említettük — 
a két protestáns felekezet ismét egyesült. A mindkét 
oldalról megnyilvánult béketörekvéseknek sikerük lett 
1647-ben, a mi legkivált a most említett követeknek, 
Botkának és Vitnyédinek köszönhető, kik Győrbe jöttek 
a két felekezet ügyeinek békés rendezése végett. Az 
országgyűlésen akkor aligha akarták az ev. reformátusok 
jogigényeit elismerni, a minek élénk bizonyítéka az 
1647 : 9. t.-cikk is, mely csak evangélikusokról szól. 
Ép azért csak dicséretre méltó eleinknek az a türelmes-
sége, hogy református testvéreinkkel szemben nem helyez-
kedtek a törvény szószerinti merev álláspontjára, hanem 
megosztották velük a sorsukat s ámbár a reformátusok 
a jelenlegi győrújvárosi közkórház helyén később önálló 
templomot építettek (a mely később aztán leégett), de 
a belvárosi parochiát s a házi istentiszteletek sorát meg-
osztották velük, azonkívül pedig megengedték az ágostaiak, 
hogy a helvét hitvallású gyermekeket is az evangélikus 
tanító tanítsa. 

Az 1647-iki megegyezés egyébként így hangzik: 
»Anno 1647. die 17. mensis July. Mi Botka Ferentz 

és Vitnyédi István, az Nemes Győri Evangelicusokhoz 
deputáltatott Commissariusok, ide Győrré jővén, az 
Nemes Evangelicus Status parancsolattyából, az két 
Confession levő Praedicator Uraim kezeket beadván, 
mind az két részről, az Nemzetes Nemes és Vitézlő 
Takó Miklós, Sorpa István Császár Urunk Ő Felsége 
Vice Hadnagyai, Saltsor János, Iványos Miklós, Németh 
János, Mányoki György, Szűcs Mártony és Semberger 
Máté Uraimékkal, kik mind az Nemes Győri Sereg, 
és az egész Evangelicusok nevével jelen lévén, tettünk 
ily végezést: 

1. Mivel, hogy Császár Urunk O Felsége kegyel-
mes akarattyábul, és az Nemes ország végezésébül, és 

. mind az két Confession lévő Evangelicusok, mely egy-
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aránt vett házat, az Ő Felsége kegyelmes Parancsolat-
tyábul, az Nemes Evangelicus Státus és az Ország 
Commissariusai privilegiálva eő Kegyelmeknek kezek-
ben adták, az melynek alkalmatosságával lett ugyan 
egyenetlenség ekkoráig, azt mind az két részről egyike 
az másiknak tellyességgel condonálta, az egy Laki Miklós 
Uramon kívül, ki valami praetensióját fenntartotta, az 
mellyért Laki Uram ellen az kikkel pörleni akar, azokat 
mind az két fél egyaránt akar oltalmazni. Az ház pedig 
alkalmatlan levén arra, hogy Praedieator Urairnék benne 
cselédestül lakhassanak, alkalmatos lakások hogy lehessen, 
az két Confession levő Atyafiak, mindenikre 100 fl. az 
két fél 200 flor. tegyenek le, mely ha elég leszen jó, 
ha nem, mind az két fél a mennyi elég lészen, annyit 
adni igért és az kamarát eltörvén, oly házat az minémű 
ez minden állapottyában Schaltner Uram eő kegyelme 
tsináltat, és így egyiknek oly alkalmatosságot, mint a 
másikának, hogy se egyik se másik ne panaszolkod-
hassék, azonban pedig, míg az ház megkészül, Helve-
ticus Praedieator Uramnak mikor itt lészen lakása, Bognár 
György uramnak együtt lészen és mind két félrül a 
Helveticus atyafi alkalmatossága elkészüléséig patien-
sek légyenek.1 

2. Az Isteni szolgálat mind az könyörgésben, mind 
az Predikálásban úgy legyen mint ekkoráig, Praedieator 
Uraimék Vasárnap, Innepen és köznapokon egyik regvei 
és az másik déllyest szolgállyanak, úgy hogy egyike 
az másikat illetlen cselekedettel, vagy az Predikállásban, 
avagy szóval valamely alkalmatossággal ne illesse, hanem 
istenessen szeressék eő kegyelmek egymást, úgy az hal-
gatók is. Még lévén az külső Városban az Templom 
és Scholanak való helye kimutatása, ottan Praedieator 
Uraim, egyik egy héten predikallyon és könyörgéseket 
tartson, a másik pedig azon héten itbenn, azután való 
héten pedig az ki itbenn predikállott és könyörgéseket 
tartott, az ott kinn szolgállyon és azt eő kegyelmek úgy 

1 Bognár Györgynek hívták az akkori evang. lelkészt, kit aztán később 
erőszakosan elűztek. 
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continuallyák. Az melynek kimutatására Vár Ispány Uram 
eő kegyelme, az accordalt Punctumok continentiája sze-
rint köteles és mentül hamarébb eő kegyelme hogy 
kimutassa, sollicitálni fogják; az melly helyen az Augus-
tanus Uraiinék által fogadott Schola Mester fog tanittani, 
kinek az Helvetieus Atyafiak is, míg magoknak mestert 
fogadnak, egyaránt fizetnek, az Deákokat is egyaránt 
fogják tartani, eők is mind az könyörgésben, mind az 
Predikállásban szolgálni fognak és mindenkor az Deákok-
nak fele egyfelé, az más fele másfelé szolgálnak. 

3. Az Pataházi jószágrul való levelekhez egy ládácska 
két pléhű két kultsal tsináltassék, az egyik kults az egyik 
félnél, az másik az másiknál fog lenni, az ládácska pedig 
ezen háznál lészen, de úgy, hogy az egyik fél az másika 
nélkül az ládát fel ne nyissa. Az mi a Püspök ellen 
való pört illeti,1 azt egyaránt persequálla egy költséggel, 
fáradsággal és tanátsal mind az két fél, az mely per 
alkalmatosságával való nyeresség és veszteség köz légyen. 
Az jószág és jövedelme közönséges lészen mind az két 
Confession lévő Evangelicus Statusnak. 

4. Minden fél fog az maga Confessioján lévő Predi-
catorának fizetni és az ki vagy Praedicatorának vagy 
Confessiojának mit ád, az maga Praedicatorának legyen 
az, mit eő kegyelmek adnak, az Ecclesiáé pedig a mit 
az Ecclesiának vagy Confessionak, az mely egyik Praedi-
cator kezébiil a másikra fog maradni. 

5. Az Offertorium, az mint az alkalmatosság az 
Predikállást hozta, mindenik Praedicator Uraim közül, 
az maga alkalmatosságával való Offertorium mai leszen 
eontentus, úgy hogy alternatini eő kegyelmek közzül 
egyike Karátson napján, az másika Húsvét napján és 
így consequenter változva az nagy három Sátoros Inne-
peken predikállanak eő kegyelmek. 

6. Ha ki in praemissis találna véteni, úgy hogy 
1 A pataliázi kitelepítés idején a püspök részéről folytonos zaklatá-

soknak voltak kitéve, sőt, mint fentebb jeleztük, örökösödési perbe is kevered-
tek vele. Erre céloz a szerződés s minthogy Pataházán a két prot. felekezet 
együtt élt, az e perből származó haszon vagy költség is mind a kettőt illette. 

3 
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vétkesnek találtatnék, akárki legyen az, toties quoties 
25 magyar forinton maradjon, az melyet vigore praesen-
tium duntaxat, ipso facto, comperta rei veritate, omnibus 
iuridicis remediis non obstantibus, minden ingó és ingat-
lan jószágán Viceispány Uram eő kegyelme exequal-
hasson s exequaljon, — melynek két része az nemes 
két Confession levő itt való Statusé, az harmadik része 
pedig legyen Viceispány Uramé, de itt az Praedicator 
Uraimék exemptusok lesznek, lévén eő kegyelmeknek 
Superintendense."1 

A két protestáns felekezet ily módon ismét kibé-
külvén, a mi bizonyára mind a kettőnek csak hasznára 
vált, együtt éltek egész 1662-ig. Ekkor újra kitört köztük 
az egyenetlenség. Az 1591-iki csepreghi értekezleten fel-
merült ellentétek, a melyeket a közös balsors oly szépen 
elsimított, megint előtérbe nyomultak s most már annyira 
kiélesedtek, hogy a jelzett 1662-ik évben a végleges sza-
kadásnak is el kellett következnie. Pedig bizony a későbbi 
idők nagy viharaiban könnyebb lett volna a küzdelem, 
nagyobb lett volna az önbizalom, ha az összes protes-
tánsok vállvetve harcolnak a vallásszabadság szent jogáért 

V . 

Ujabb üldözések. Afolytonos sérelmek kora. 
A ki a magyar történelem lapjait forgatja, nem zár-

kózhatik el annak az igazságnak konstatálása elől, hogy 
a protestantismus hosszú küzdelmei összeforrottak a 
magyar szabadság jogáért folytatott harcokkal. A mikor 
a protestáns vallásszabadságot elnyomták, béklyóba volt 
verve olyankor az általános honpolgári szabadság is és 
nem hiába tekinti a modern közjog a vallásszabadságot 
az állampolgár egyik legsarkalatosabb emberi jogának, 

1 Azaz a szerződés elien vétők annyiszor a mennyiszer 25 25 frt 
bírsággal sújtassanak, a melyet a törvény rendes útján hajtanak be s mely-
ből Vs a végrehajtó alispánt, 3/3 pedig az egyházat illeti, de a lelkészek kivé-
tetnek ebből, mert Superintendenseik vannak (talán, hogy azé lesz egy rész?) 

A szerződést közli egyébként: Liszkay is id. m. 13. lapon. 
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de bizonyos is, hogy a hol a vallás szabad gyakorlatát 
üldözte, sőt nem egyszer vérbe fojtotta a hatalom, ott 
a népjogok sem részesültek védelemben, ott a politikai 
szabadság felett is meghúzták már a halál harangot. 

Az 1647-iki törvényhozás legtöbb garanciális intéz-
kedése, a mely a vallásegyenlőség elvét óhajtotta örök 
időkre kodifikálni, a gyakorlatban irott malaszttá lett. 
Törvénybe iktatták, hogy az evangélikusok, a hol akar-
nak, új templomot, iskolát és paplakot építhetnek; tör-
vénybe iktatták, hogy senki ne merészelje őket vallás-
gyakorlatukban háborgatni s hogy mindaz, a ki emez 
intézkedéseket nem respektálja, szigorúan büntettessék. 
Csakhogy a törvényt nem hajtották végre. Az crszág 
nagy részében hiányzott a kellő törvénytisztelet és a 
jóakarat azoknál, a kik a közhatalmat kezelték. Hiába 
alkotják ott a legideálisabb törvényeket, a hol azok 
alkalmazásának jogát megbízhatatlan tisztviselőkre ruház-
zák. Már pedig hogy Magyarország tisztviselőiben, a 
végrehajtó hatalom kezelőiben akkortájt vagy a kellő 
erélyesség, vagy a jóakarat hiányzott a protestánsok 
vallásszabadságának törvényes megvédésére, annak élénk 
bizonyítékai azok az országgyűlési sérelmi feliratok, me-
lyeket a hazai protestánsok az 1647. utáni országgyűlé-
séken a király elé terjesztettek, panaszaik orvoslását kérvén. 

Az 1655. év tavaszán Pozsonyban tartott ország-
gyűlésen, tehát alig nyolc évvel a korszakosnak Ígérkező 
1647-iki törvényhozás után, a sérelmi iratban előadják 
már a protestáns rendek, hogy a törvény értelmében 
visszaadott templomokat újra elfoglalják; ott, a hol új 
templom meg iskola számára kellene a hatóságnak helyet 
kijelölnie, ezt elmulasztják s ismételt sürgetésekre sem 
teszik meg; az evangélikusokétól eltérő szertartások gya-
korlására a nép bírság terhe alatt kényszeríttetik; az 
egyházi jövedelmeket erőszakkal elveszik. A jobbágyok 
félnek a földesuraiktól, tehát nem mernek azok ellen 
panaszt emelni, oly megyékben pedig, hol a tisztviselők 
túlnyomó részt katholikusok s vallási panaszok érkeznek 
hozzájuk, ezeknek elintézését maguktól elhárítani óhajt-
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ván, a földesurakhoz utasítják a panaszkodókat, a hol 
természetesen még kevésbbé találnak meghallgatásra. 

Az országgyűlési sérelmi irat megyénkint is fel-
sorolja a zaklatásokat. Győrmegyében is volt elég ép-
úgy, mint Győr városában. A városban az a baj, hogy 
csak németül tud az evangelikus pap (a katonaság német 
volt, bizonyára az hozta oda), tehát a nép meg nem 
érti. Nem engedik meg, hogy az evangelikus pap a városi 
beteget vigasztalhassa s úrvacsorával láthassa el, a katho-
likus molnárok kirekesztették a céhükből evangelikus 
mestertársaikat, sőt egy mestert kizártak mindaddig, míg 
evang. vallású nejét veréssel nem kényszerítette a kath. 
hitre való áttérésre. Fehérváry János városbíró evang. 
vallású leányát evang. lelkész által kívánta eltemettetni, 
de ezt nem engedték meg neki. A megyében sem voltak 
különbek a viszonyok. Eöttevényben elfoglalták a templo-
mot és a paplakot, sőt a lelkészt tettleg is bántalmazták.1 

Az 1655-iki országgyűlés, illetve az udvar, hosszas 
tárgyalások után, nem is zárkózott el a gravamenek 
orvoslása elől s minthogy akkor már III. Ferdinánd 
betegeskedett s utódjául fiát, a később oly szomorú hír-
névre jutott Lipótot akarta megkoronáztatni, be is hegesz-
tette a protestánsok sebeit annyira, a mennyire, az 1655. évi 
18. törvénycikkel, a mely az 1647-iki évi törvények 
ellenére elkövetett erőszakosságok meggátlására szigorú 
eljárást rendelt. „Ratione injuriarum — így szól a kér-
déses törvénycikk — et querelarum, in negotio religionis, 
quae ab anno 1647. contra articulo diaetae ejusdem 
emerserunt, vei emergerent; juxta modum et formám, 
in articulis ejusdem anni et in articulo 10. anni 1649.2 

expressam, statim post praesentem diaetam juxta obla-
tionem suae majestatis, semotis quibusvis impedirnentis, 
utrinque procedatur". (Magyarul: „Ama jogtalanságok 
és panaszok tárgyában, a melyek a vallás ügyében az 
ezerhatszáznegyven hetedik év óta az ugyanazon évi ország-
gyűlés cikkelyei ellenére felmerültek vagy felmerülnek, 

1 Lásd bővebben Zsilinszky: id. m. III. köt., 119. lap. 
2 Ez a törvénycikk is megerősítette az 1647-ikieket. 
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ő felsége ajánlata értelmében, minden akadály mellőzé-
sével, mindkét részről az említett évek cikkelyeiben és 
az ezerhatszáznegyvenkilencedik évi tizedik cikkelyben 
meghatározott módon és rend szerint járjanak el, mindjárt 
a jelen országgyűlés után.")1 

Tehát újra kimondták a vallásszabadságot, újra 
biztosították annak gyakorlatát, újra törvénybe iktatták, 
hogy az az ellen vétőket megbüntetik. És mégis csak 
irott malaszt volt mindez. 

Jött azután Lipót hosszú uralma, a mely az üldözé-
sek szomorú korszakát úgyszólván megkoronázta. Lipótot 
tudvalevőleg eredetileg papnak nevelték s csak úgy került 
a trónra, hogy bátyja, a kire a korona szállott volna, meg-
halt. Képzelhető, hogy egy ily nevelést nyert uralkodó 
alatt, a kinek legbizalmasabb tanácsadója a gyóntató-
atyja, Müller Fülöp jezsuita volt, a protestánsok jogai 
bizony védelemben nem részesültek. Az 1659-iki és az 
16ó2-iki országgyűléseken a protestánsok többször is 
benyújtották sérelmi felirataikat, de azokra kedvező el-
intézést kieszközölni nem tudtak. Pedig alapos panasz 
volt elég. Hogy csak a győrmegyeieket említsük, Eötte-
vényen, Zámolyon és Darnón a püspök elfoglalta a 
templomokat, az evang. papokat pedig elűzte, Radványon 
meg Lippay János gazdatisztjei nem engedték meg nekik, 
hogy lelkészt tartsanak. A győri céhek is folytatják 
vallási türelmetlenségüket s az evang. mesterembereket 
nem fogadják be. 

De a sérelmek ügyét Lipót nem akarta napirendre 
kitűzni. A királyi előterjesztések gondosan elkerülték a 
vallási dolgokat s az elintézést sürgető protestáns ren-
deket azzal akarták jogos kívánságaik orvoslásának a 
szorgalmazásától elriasztani, hogy most fontosabb el-
intézni valója van az országgyűlésnek. A török ellen 
kell szervezkedni. Az evang. követek nem is zárkóztak el 
ez elől, de óhajtották, hogy előbb az oly csúfosan negligált 
vallási dolgokat rendezzék. Hónapokig tartott az e feletti 
vita, míg végre is a protestáns rendek, belátva, hogy jogos 

1 iMárkus - Kolosvári - Óvár i : id. ni. 
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követelésüknek érvényt szerezni nem tudnak, 1662. őszén 
elhagyták a pozsonyi országgyűlést a nélkül, hogy annak 
tárgyalásaiban részt vettek volna. A hátramaradottak hoz-
tak ugyan törvényeket, de ezeket a protestánsok, kivált 
pedig 13 felvidéki vármegye, egész nyiltan nem fogadta el. 
Forrott már a hangulat. Nagy események előszele volt ez. 

Wesselényi nádor 1667-ben Pozsonyba hívta az 
ország legtekintélyesebb embereit, hogy megvitassa velük 
a felzaklatott vármegyék ügyét, a melyek tudniillik köve-
teiknek az 1662-iki országgyűlésről történt elvonulása 
miatt most már békében tárgyalni nem akartak. Ott 
volt Széchenyi György kalocsai érsek és győri püspöki 
administrator is. De a meghívottak közt protestáns ren-
dek nem szerepelvén, valódi békés kibontakozásra alig 
lehetett kilátás, bár a meghívottak közül nem egy, pl. 
épen Széchenyi György, a protestáns sérelmeket be-
ismerte, csakhogy azt állította (ismerve Lipót király érzel-
meit), hogy ha azokat orvosolják, még nagyobb baj 
származik belőle, mert a királyt az országra haragítják. 
Az értekezletnek tehát pozitív eredménye nem lett, a 
minek egyik nagy oka abban rejlett, hogy Wesselényit 
Bécsben akkor már ferde szemmel nézték. Nem bíztak 
„udvarhű" politikájában. 

Azután részleges országgyűléseket tartottak, a hol 
a protestáns sérelmeket hiába hozták fel, süket fülekre 
találtak. Eperjesen, Kassán, Breznóbányán, Beszterce-
bányán tanácskoztak a rendek, de eredménytelenül. (Eze-
ket nem is ismeri el a magyar közjog érvényes ország-
gyűléseknek, mert csak az ország egy részének rendei 
vettek bennük részt.) Ekkor főuraink (Wesselényi, Nádasdy, 
Frangepán) az absolut uralom ellenében (melyet, sajnos, 
az előkelő magyar országnagyok közül oly sokan párt-
fogoltak s melynek politikáját támogatták Szelepcsényi 
hercegprímás, Kollonich, a hírhedt püspök, Pálffy Miklós 
kancellár, Majthényi kir. személynök stb.) összeesküvést 
szőttek, melyet azonban felfedeztek. Wesselényi nádor 
már nem érte meg ezt, ellenben főúri társait idegen 
biróságok halálra ítélték s ki is végeztették 1671-ben. 
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Most már teljes diadalt ült az önkény. Az alkotmányt 
felfüggesztették s az országot Ampringen János Gáspár-
nak, a német lovagrend nagymesterének, a kormányzása 
alá helyezték. Ezzel megkezdődött a protestánsok rette-
netes üldözése. A pozsonyi vértörvényszék 1674-ben 
Majláth Miklós kir. ügyész indítványára 250 protestáns 
papot és tanítót ítélt halálra s bár ez a vérlázító ítélet 
„kegyelem" útján száműzetésre lett átváltoztatva, Lipót 
uralmának örökös szégyenfoltja marad az a tény, hogy 
a hitükhöz hű hazafiakat ily vérfagyasztó kegyetlenséggel 
üldöztette, sőt azok közül számosat a nápolyi gályára 
küldött, a hol fejenkint ötven aranyért adták el őket 
kényszermunkára. 

Nem lehetett csodálni, hogy a nemzet ily uralom 
ellenében az utolsó mentséghez, alkotmánya védelmére 
fegyverhez nyúlt és Thököly Imre vezérlete alatt 1678-ban 
támadólag lépett fel koronázási esküjéről megfeledkezett 
királya ellen. Eveken át folyt a Thököly-féle szabadság-
harc, míg végre is Lipót belátta, hogy eddigi alkotmány-
ellenes, törvénytelen rendszerével szakítani kell, különben 
trónját végveszedelem fenyegeti. Azért 1681-ben Sop-
ronba országgyűlést hívott össze, a melyen aztán vissza-
állították régi hatalmába a nádori méltóságot s újból 
biztosították az ország alkotmányát. Ez országgyűlés 
kiválóan fontos reánk nézve az ott hozott 25. és 26. tör-
vénycikkek miatt, melyek a vallási sérelmek ügyében 
rendelkeznek. A rendek ugyanis megint egész sereg 
panasszal járultak a király elé. Győrött az evang. ima-
házat minden járulékaival együtt elvették az üldözés 
éveiben, a győrmegyei községek legtöbbjében, mint Ko-
roncón, Szentiványon, Pázmándon, Kisbarátin, Gyar-
maton, Radványon, Mórichidán, Malomsokon, Sövény-
házán, Mérgesen, Kapiban, Rétiben, Marcaltőn szintén. 

A 25-ik és 26-ik törvénycikk tehát elengedhetetlen 
szükséggé vált. 

A 25. törvénycikk így szól: »Et quia propter bonum 
pacis, tranquillitatemque regni publicam, in negotio religio-
nis quoque sua majestas sese benigne resolvere dignata 
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esset: ideo eandem etiam resolutionem articulis regrii 
status et ordines inserunt. Ac imprimis quidem cum 
liberum religionis exercitium, jam antea in anno 1606. vi-
gore pacificationis Viennensis concessum, his motibus 
a parte nonnullorum interturbatum fuisset, ideo confir-
mato hoc loci articulo l.dictae pacificationis; idem exerci-
tium omnibus et ubique per regnum (salvo tarnen jure 
dominorum terrestrium) juxta artic. 1. anni 1608. ante 
coronationem editum, liberum permittitur. Ac praedi-
cantibus quoque et scholarum magistris, alias vel pro-
scriptis, vel propter certas reversales, munia suae pro-
fessionis exercere non valentibus, Uber in regnum reditus, 
liberaque religionis suae professio et exercitium (cassatis 
eatenus etiam ipsorum reversalibus) conceditur. Et nullus 
regnicolarum in libero suae religionis exercitio, amodo 
imposterum, quoque modo turbetur. Sed neque Augusta-
nae et Helveticae confessioni addicti, ad caeremonias 
confessionis suae contrarias, compellantur". (Magyarul: 
„S mivel a béke és az ország köznyugalma érdekében 
ő felsége a vallás ügyében is magát jóságosan elhatá-
rozni méltóztatott, a karok és rendek ezt az (^elhatáro-
zását is az ország törvényei közé iktatják. És ugyan 
először is, minthogy a vallásnak az 1606. évben a bécsi 
békekötés erejével már előbb megengedett szabad gya-
korlatát e mozgalmak idején némelyek megzavarták, azért 
megerősítvén e helyütt az említett békekötés első cikkelyét, 
e szabad gyakorlatot mindenkinek s az országban min-
denütt (de a földesurak jogai fentartásával) az 1608. évi 
koronázás előtti első törvénycikkhez képest megengedjék. 
És a prédikátoroknak és iskolamestereknek is, kiket vagy 
száműztek, vagy bizonyos térítvények miatt hivatalos 
kötelességeiket nem gyakorolhatják, az országban való 
szabad visszatérést s vallásuk szabad tanítását s gya-
korlását megengedik (az erre vonatkozó térítvényeiket is 
megsemmisítvén). És vallásának szabad gyakorlatában 
mától fogva jövőre, senkit a hazafiak közül semmiképen 
ne háborgassanak. És az ágostai és helvét hitvallás híveit 
vallásukkal ellenkező szertartásokra ne kényszerítsék".) 
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A 26. törvénycikk pedig, elhagyva némely, bennün-
ket közelebbről nem érintő részletét, így hangzik: 

„Ad haec templa quoque per Augustanae et Hel-
veticae confessioni addictos aedificata et ritu catholico 
necdum reconciliata, per certos commissarios eisdem 
assignanda; in aliis vero locis, juxta benignam suae 
iiiajestatis resolutionem, loca pro aedificancíis templis, 
scholis et parochiis erigendis, pro commoditate eorundem 
Augustanae et Helveticae confessioni addictorum per 
eosdem commissarios designanda, ordine infrascripto 
d e c e r n u n t u r . . . In aliis vero comitatibus, veluti in . . . 
Jaurinensi. . . siquidem de praesenti essent in actuali usu 
omnium fere templorum ibidem habitorum: ideo eadem 
pro actualibus eorundem possessoribus, usuanda relicta 
sunt. Practerea in confiniis regni et quidem... in generalatu 
Jaurinensi: Jaurini... Augustanae confessioni addictis, 
liceat aedificare suis surnptibus templum imum in suburbio, 
in loco per eosdem commissarios designando. . . Templa 
demum, in quorum actuali possessione iidem Augustanae 
et Helveticae confessioni addicti defacto sunt: modo 
praevio prae manibus eorundem una cum parochiis et 
scholis proventibusque eorundem, propter bonum pacis, 
ut nimirum quiete et pacifice vivant, relinquuntur; usu 
sepulturae et campanarum, pro catholicis ibidem degenti-
bus, aeque ac ipsis, libero relicto. Interea vero nec catholici, 
ministris Augustanae et Helveticae confessioni addictis, 
nec vero horum sequaces plebanis catholicis, ad mentem 
articuli l l . a n n i 1647. solvere obligentur. Omnibus porro 
magnatibus et nobilibus in regno degentibus, in arcibus 
et solitis residentiis suis, pro ritu cujusque professionis, 
oratoria et sacella aedificare et dotare liberum sit. Posthac 
vero, nullae templorum scholarumque et parochiaruni 
occupationes, vel exercitii turbationes, ab utrinque sub 
poena in art. 8. Wladislai decreti 6. expressa, fiant. Per 
hancque articularem concessionem iisdem Augustanae et 
Helveticae confessioni addictis, ulterior praetensionum 
suarum via, in futuris diaetis instantias suas promovendi 
(non obstantibus cleri et aliorum secuHorum catholicorum 
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contradictionibus) minimé praecliidatur. Solvis sem per eate-
nus legibus regni, diplomate regio firmatis." (Magyarul: 
„Ezenkívül rendelik, hogy az ágostai és helvét hitvallások 
híveitől épített és katholikus szertartás szerint még fel nem 
avatott templomokat nekik bizonyos biztosok átadják; 
más helyeken pedig ő felsége jóságos határozata szerint 
templomok építésére s iskolák és paplakok felállítására 
való területeket emez ágostai és helvét hitvallások hívei-
nek kényelméhez képest, ugyanazok a biztosok az alábbi 
sorban jelöljenek k i . . . Más megyékben pedig, m i n t . . . 
Győrmegyében . . . minthogy jelenleg csaknem minden 
ottan levő templomaiknak tettleg használatában vannak, 
azért ezek az ő mostani birtokosaik használatában ma-
radnak. Ezenkívül az ország véghelyein, még pedig . . . 
a győri főkapitányságban Győrött... az ágostai hitvallás 
híveinek szabad legyen saját költségükön egy templomot 
építeni a külvárosban, ugyancsak ama biztosok részéről 
kijelölendő helyen. . . . Azokat a templomokat végre, a 
melyek birtokában az ágostai és helvét hitvallás hívei 
tettleg vannak, előbbi módon, á paplakokkal és iskolák-
kal s azok jövedelmeivel együtt a jó béke kedvéért, hogy 
tudniillik nyugodtan és békésen éljenek, kezeiknél hagy-
ják a temetés és harangozás használatát az ott lakó 
katholikusoknak épen úgy, mint nekik is szabadon hagy-
ván. Időközben pedig az 1647:11. t.-cikk értelme szerint 
sem a katholikusok az ágostai és helvét hitvallású lelkészek-
nek, sem pedig ezek követői a katholikus plébánosoknak 
fizetni ne legyenek kötelesek. Továbbá az országban lakó 
minden mágnásnak és nemesnek szabadságában álljon, 
hogy váraikban és szokott lakóhelyeiken, bármely vallás-
felekezet szertartása szerint, imaházakat és kápolnákat 
építsenek és javadalmazzanak. Ezentúl pedig templom, 
iskola és papiak-elfoglalások vagy vallásgyakorlat-hábor-
gatások, az Ulászló VI. decretuma 8-ik cikkében kitett 
büntetés alatt1 egyik részről se történjenek. Es az e tör-

1 II. Ulászló alatt az 1507-ik évben tartott országgyűlésen alkották 
meg ezt a VI. királyi végzeményt, mely súlyosan rendeli büntetni az ország-
törvényei ellen cselekvőt: „Quicunque contra statuta, decretaque regni palam 
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vénybe iktatott engedménnyel ugyanazon ágostai és helvét 
hitvallás követői előtt (elleni nem állván a katholikus 
papság s egyéb világi katholikusok ellentmondásai) sem mi-
képen el ne legyen zárva a jövő országgyűléseken, további 
követeléseik iránti folyamodásuk útja. Mindig épségben 
maradván e részben az országnak királyi hitlevéllel meg-
erősített törvényei".)1 

A Lipót uralkodása alatt eltöltött esztendők meg-
számlálhatatlan keserűsége közepette óriási vivmány volt 
ez a két törvénycikk, melyeket Lipót ugyan kétségkívül 
a viszonyok kényszerítő hatalma alatt fogadott csak el 
és szentesített, azonban hatása meg volt érezhető rövid 
idő multán nemcsak a győri, hanem mindegyik magyar-
országi ev. egyházközségben. A királyi biztosok segít-
ségével csakhamar hozzáfogtak a legtöbb helyen az lij 
templom, az iskola és a paplak építéséhez. Nem volt 
ugyan a vallásegyenlőség még ezekben az 1681-iki 
törvényekben távolról sem megvédve, hisz elég csak 
arra utalnunk, hogy a földesúri jogokat fentartották, a 
mi a protestáns vallás parasztsorsú követőire nézve 
számtalan zaklatásnak, sőt üldözésnek lett a forrásává, 
továbbá arra, hogy a protestánsoktól elvett és katholikus 
szertartás szerint már felszentelt templomokat vissza nem 
kapták elődeink, tehát a törvénytelen és jogtalan, erő-
szakos foglalást bizonyos esetekben a törvény egyenesen 
szankcionálta: azonban bizonyos, hogy a bécsi béke 
határozatainak újból való megerősítése, a szabad vallás-
ét aperte egerit, deeretaque hujusceniodi temerario ausu violare de caetero 
praesunipserit (prout hactenus per plerosque potentes fieri solitum erat) talis, 
si fuerit praelatus, aut altera persona ecclesiastica, in amissione praelaturae, 
vei alterius dignitatis et beneficii, si vero baro vei nobilis, in amissione 
universorum bonorum suorum et jurium suorum possessionariorum convin-
catur, eo facto, et perpetuus regiae majestatis, ac regni infidelis, et exul 
habeatur." (Magyarul : „A ki nyilván és világosan az ország határozatai és 
törvényei ellen cselekszik és ennekutána a törvényeket könnyelmű vakmerő-
séggel meg merné sérteni [a mint ezt eddigelé több hatalmas meg szokta 
tennij, azt, ha főpap vagy más egyházi személy, legott főpapi vagy egyéb 
méltóságának és javadalmának elvesztésében, na pedig baró vagy nemes, 
összes fekvőjószágainak és birtokjogainak elvesztésében kell elmarasztalni és 
az ilyen, mint a királyi felséghez és az országhoz örökké hűtelen és szám-
kivetett tekintendő".) 

1 Márkus Kolosvári - Óvár i : id. m. 
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gyakorlat ismételt biztosítása, a száműzött lelkészek és 
tanítók szabad visszatérésének és működhetésének ki-
mondása, új templomok építésének engedélyezése, a 
tényleg protestánsok kezében lévő templomoknak és 
iskoláknak az ő birtokukban hagyása, a nemesi rend 
tagjai részére saját birtokán a templomépítés jogának 
megadása, a katholikus papoknak való szolgáltatások 
aluli mentesség, mindezeken felül pedig az az intézkedés, 
hogy az ezen törvény ellen vétőket a száműzetéssel s 
vagyonelkobzással járó Ulászló-féle királyi végzemény 
szigorával rendelik büntetni, — mindez oly rendkívüli 
vívmányt, a sok szomorúsághoz szokott protestáns gyüle-
kezeteknek jutott oly diadalt jelent, hogy ezt érdeme sze-
rint méltányolni kell és elengedhetetlen kötelességünk is. 

Az 1681 : 26. törv.-ezikk a győri evangélikusokról 
is kifejezetten megemlékezett, a mennyiben egyrészt a 
megyeiekre nézve megengedte, hogy tényleg birtokban 
lévő templomaikat ezentúl is háborítatlanul bírhassák, 
másrészt pedig Győr-Újvárosban saját költségükön új 
templom építésére adott nekik engedélyt. Hogy miért 
megint az Újvárosban, holott a belvárosban is volt ev. 
hitünknek elég követője? Erre más választ, mint a milyent 
előzőleg is már egyszer, hasonló engedély tárgyalásánál, 
felhoztunk, most sem tudunk adni. Az evang. vallás még 
mindig nem volt bevett vallás. Tűrt jellege volt még 
annak és sajnos, ezt a nézetet nagyon is megerősíti az 
a körülmény, hogy még az aránylag nagy eredményeket 
elért 1681-iki törvényhozás sem tudott vele szemben a 
teljes jogegyenlőség álláspontjára helyezkedni. Fájdalmas 
ez, de csodálkozni nem tudunk rajta, ha figyelembe 
vesszük, hogy ez országgyűlés előtt évtizedeken át úgy-
szólván csak titokban, elrejtve imádhatták az Istent saját 
vallásuk felfogása szerint a hazai protestánsok. 

A győriek is bizony a szétzüllés útjára kerültek 
ez alatt. Lelkészüket, Bognár Györgyöt, a hatalom ki-
űzte és bár hívei keresztyén szeretettel gondoskodtak 
róla azután is, a mennyiben rendes fizetését továbbra 
is folyósították számára, de azért 1671-től 1681-ig Győrött 
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nem lévén lehetséges nekik istentiszteletet tartani ok, a 
szomszédos Réti és Bezi községekbe jártak templomba. 
Bezin már a XVI. században is virágzó evang. egyház 
és iskola volt; később ugyan, a XVIII. században, Mária 
Terézia uralkodása alatt, Márffy László, az akkori földesúr, 
támaszkodva az akkor uralkodó antiprotestáns hatalmi 
elvekre (erről majd még szólunk annak helyén), bezáratta 
az iskolát s azt 13 forintra becsültetvén fel, ennyivel 
kínálta meg váltságdíj fejében az ottani evang hívőket, 
a mit persze azok el nem fogadtak, azonban a megyei 
közgyűlés mégis elrendelte az iskolának földig való le-
rombolását: de azért ez a bezi-i egyház, a melyre tehát 
később ily szomorú sors várt, az idézett időben, az 
1671 — 1081. közti tíz év alatt, erős alapokon állt, úgy, 
hogy az üldözött győri híveknek is menedéket tudott 
nyújtani. Réti is hasonló kedvező sorsban volt, a mennyire 
t. i. akkoriban protestáns egyház egyáltalán jó sors-
ban lehetett. 

1681-ben aztán visszahívták a győriek Bognár 
Györgyöt. Bognár György különben 1640 —1671-ig 
volt a győri evangélikusok lelkésze. Kiváló egyházi 
férfiú volt, a kit 1669-ben a püspöki méltóságra is 
kandidáltak. 1671-iki elüzetése után évekig bujdosott, 
majd a török által elfoglalt, hódolt területekre jutott, sőt 
Belgrádban is járt. A magyar hívek nagy örömmel fo-
gadták ezeken a meghódolt területeken, azt mondván, 
hogy nein a római császár űzte ki őt, hanem az Isten 
küldte oda hozzájuk. 

Mindenesetre érdekes azonkívül, ha megemlékezünk 
e helyütt az eklézsiának a XVII. században, tehát ezek-
ben a viharos időkben, oly kiváló hitbuzgósággal műkö-
dött lelkészeiről és tanítóiról is. Az ő evangelikus hit-
hűségük volt első sorban az az összetartó kapocs, mely 
a gyülekezetet a teljes feloszlástól megmentette, ez volt 
az a szikla, melyen a protestantismus ellen oly gyakran 
megismételt támadások hajótörést szenvedtek. 

Lelkészi hivatalt viseltek Bognár Györgyön kívül, 
őt megelőzőleg, Laskói István és Pálházi Göncz Miklós, 
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utána pedig Németh Sámuel, Torkos János, Lövei Balázs, 
Aáchs Mihály és Torkos András. Ez utóbbiak működése 
már a XVIII. századba is átnyúlik. 

Tanítói, vagy mint akkor mondták, rektorai voltak 
az egyházközségnek: 

Szeniczei Gerely György 1614-től. 
Nodifieis István 1630-tól. 
Bognár György, mielőtt lelkésszé lett, tehát 1640. előtt. 
Fodor Pál 1650. táján. 
Biszkupeezky János 1650. után. 
Guttovini József 1656 —58-ig. Ennek a tanítványa 

volt itt Tarnóezy Márton, a későbbi püspök. 
Aáehs Mihály, kit a Wesselényi-féle összeesküvés 

után ki is hallgattak s 1671-ben elűztek. 
Lövei Balázs 1681-ben. 
Perlaki Dávid 1683-ban. 
Bors Mihály 1684-ben. 
Dömötöri György 1686-ban, ki már tanulókorában 

Tübingenben disputációt irt a győri jezsuiták ellen s 
Eperjesen is volt tanár. 

Horváth Márton 1687-ben. 
Petróezi Ádám 1688-ban. 
Torkos András 1690-ben. 
Szántó András 1691-ben. 
Hegyfalusi György 1692-ben. 
Csereti Mihály 1693-ban. 
Ebben az időben az egyházi és tanítói szolgálatokra 

meghívottak mint conrectorok kezdték meg pályájukat. 
Később reetorokká, majd diaeonusok- vagyis káplánokká 
lettek, nem egy közülök pedig lelkésszé választatott. A 
kántorok szintén működtek mint tanítók.1 

A templomot is építeni kezdték híveink, nemkülön-
ben az új paplakot és iskolát az Újvárosban, ott, a hol most 
a r. kath., a Megváltóhoz ezímzett templom és elemi iskola 
van. Itt az első telket még 1600-ban vették a Mészáros test-
vérektől 100 forintért. 1695-ben aztán hozzávették az e 

1 Rezik-Matthaeides: üymnasiologia. - Hornyánszky: Beiträge. -
Payr Sándor : Szóbeli közlések. 
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telek tőszomszédságában levő ház udvarának egy részét 
Haperger-Mészáros Andrástól 250 frtért azon, az eladót 
terhelő szolgalmi joggal, hogy a gyülekezet által, a meg-
vett telek udvari részén emelendő templom ablakai az 
eladó még fen maradt udvarára nézzenek. Ugyanebben az 
évben vett még a gyülekezet a szomszédságban Horváth 
Csizmadia Györgytől s nejétől is egy házat 175 frtért. 

1696-ban az az öröm érte a gyülekezetet, hogy új 
templomát az Újvárosban ünnepélyesen felszentelhette. 
»Es wurden — mondja egy régi, az eklézsia történetét 
dióhéjban feldolgozó kézirat — in Getnässheit des Land-
tags-Schlusses vom Jahre 1681. durch König Leopold 
Commissarii ernannt, die auch zu Raab zum Behuf der 
evang. Luth. und Reforniirten Glaubensgenossen Pläne 
zur Erbauung der Kirchen, Wohnung der Predigern 
und der Schulgebäuden angewiesen haben. Sodann wur-
den auch Anstalten zum Bau des Bethauses in der Vor-
stadt getroffen, welches im Jahr 1696. verfertiget und ein 
schön göttliches Seegens-Haus genannt wurde." 

Ismét volt tehát templomunk és iskolánk, melyhez 
még később is hozzávásároltak, t. i. 1703-ban Haperger-
től még egy házat vett a gyülekezet 935 frtért, 1707-ben 
pedig még egyet 31 frt 50 krért. Igaz ugyan, hogy a 
török hadjárat miatti háborús idők arra kényszerítették 
az újvárosiakat, hogy röviddel a templom elkészülte után 
a bástyákkal védett belvárosba vonuljanak és egy eszten-
dőn át tényleg ott tartottak (valószínűleg egy magánház-
ban) istentiszteletet is, azonban az 1696-iki templomépítés 
mégis alapja volt most már a gyülekezet újra való, békés 
megalakításának. Körülbelül egész Mária Terézia ural-
kodásának későbbi éveiig valamivel nyugodtabb, derül-
tebb napok jöttek. III. Károly uralkodása ugyan (kivált 
vége felé) nem egyszer újította fel a régi szomorú idők 
emlékét, de a XVII. század utolsó éveitől számított két-
három decenniumon át olyan nagymérvű üldöztetések-
ben, mint előzőleg, ritkán volt része egyházunknak. 
1699-ből már nyomára akadunk az első oklevélnek is, 
a mely a gyülekezet első megalakulásáról szól. 
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Ez az oklevél ugyanis a gyülekezet közigazgatási 
rendszerének első nyoma. Bővebben, egész terjedelmé-
ben, alább lesz róla szó. Hangsúlyozzuk és kiemeljük 
azonban, hogy egyéb, magánjogi ügyleteket tárgyazó, a 
XVII. századból származó okiratot többet is tartalmaz 
a győri gyülekezet levelesládája. Ezek az okiratok ugyan 
nem mind állanak szoros összefüggésben az egyházköz-
ség gazdálkodásával, de jogtörténelmi és magánjogi, 
nemkülönben stiláris szempontból oly értékes relikviák, 
hogy e helyütt való közlésük bizonyára érdeklődésre 
tarthat számot. Hogy miként kerültek a gyülekezet levél-
tárába, annak egyszerű a magyarázata. Sokan végrendel-
keztek az egyház javára s hagyatékukkal együtt összes 
irataik is oda kerültek. Itt aztán kegyeletesen megőrizték 
azokat, úgy, hogy mai nap is tanulságul szolgálhatnak. 

Az egyik okirat, melynek jogtörténelmi és stiláris 
szempontból ily fontossága van, egy adás-vételi szerző-
dés (természetesen eredetiben) 1663-ból, melynek az a 
jellemző sajátsága, hogy az eladó fentartotta magának 
elővásárlási jogát, a mi fejlett jogérzékre mutat. A másik 
már szorosabban tartozik az egyházközség történetéhez; 
egy adóslevél az 1694-bői, melyben egyenesen a gyüle-
kezettől kölcsönvett 150 frtot ismeri el Lukácsi Szabó 
Mihály győri lakos és hitvestársa. 

íme, a két eredeti okirat szószerinti 

Adás-vételi szerződés 1663-ból, az elővásárlási jog fentartásával. 
„My Bosokon lakozó Radovány Gáspár és Koszo-

rús Péter. Valljuk ez levelünknek rendében és adgyuk 
tudássokra mindeneknek az kiknek illik; hogy mi némi-
nemő nagy szükséghünktül kénszerétetvén, az mi egyező 
akaratunkbúi, elsőbenis megh kinálván Földeös Urunkat 
azTekéntetes és Nagyságos Gróff Batthyáni Christoff Feő 
Generális Urunkat eő Ngát, az eő Nga engedelmibííl 
és permissioiábúl, adtuk el Vas Vármegyében Bosokon 
lévő két Sellyén helyen építettet házunkat, Rosonczi Evan-
gelica Religion lévő Németh Városban lakozó Uraimék-
nak Hatvan Eöt magyar forinton, minden forintba hat-
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van kraiezárt, avagy husz garast számlálva (mellyekriek 
felső szomszedgya Jaksicz János, alsó penigh Lappos 
Mihály) liozá való kertyével és az kerten kivül való 
szántó földével, ázzon igazsághal, a mellyel mi eleink és 
mi birtuk, Levelünknek continentiája szerint: illy Con-
ditioval, hogy ennek utánna se mi, se maradékink, se 
Pénzel, se penigh akár mi módal és egyéb okkal hozá 
ne juthassunk, hanem ugy birhassák, mint Saiatiokat. 
Melly megli nevezet két Sellyén hellen épitett ház most 
emberséges ahoz értő emberek által Tiszon Eöt forint-
nál föllib nem böcsültettet. Hogy ha penigh eő Kegyel-
meknek jövendőben eladó szándékiok lészen, tehát első-
benis benünket és maradékinkat tartozanak mögh kínálni 
és ha az mégh irt házon valami jobbítást vagy penigh-
len akár minemő derekas épülettet tennének. Tehát nem 
csak az megh irt Summa Pénzel, hanem akkorbéli böcsii 
szerint juthassunk hozá. Ha penigh mi vagy maradékink 
nem akarnánk tőlük meghvenni, tehát azután eő kelmek 
szabadok legyenek akár kinekis eladni. Az Evictiót ma-
gunkra és maradékinkra válolván, contra omnes legi-
timos vel illegitimos impetitores. Ha penigh eő kegyel-
meket ezen két Sellyen hallók (?) és azokon építettet 
haznak birássában megh nem oltalmazhatnánk mi, vagy 
maradékink, tehát az felül megh irt Summa Pénz érő 
Marhánkat és jószághunkat exiquálhassa eő kegyelmek 
és maradéki. Mellynek nagyobb bizonyságára attuk eő 
kegyelmeknek ez levelünket az ide aláb megh irt Sze-
meliek előt. Datum in oppido Bosok die 5. Augusti, 1663. 

Coram me Joliany Farkas Juratus Assesore Comi-
tatus Castry Ferey m. p. (P. H.) 

Coram me Adamo Domaniczky, lllustrissimi Co-
mitis Xforis Bathyany . . . Bosok Provisor m. p. (P. H.)" 

A d ó s l e v é l 1694-böI. 
„Mi Győri Uj Varosban Lakozó Lukácsy Szabó 

Mi hál és feleségem Kovács Zsófia Valljuk ez Levelünk 
rendiben és adgyuk tuttára az kiknek illik, mivel az Török 
föliövetelekor és az után való szűk Esztendőkben az sok 

3 
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károk és Testeinkben livő nagy nyavalyák miat kevés 
ingó iovainkbul ki fogytunk, heiába livő Doktorossá-
gokra, Patikariusbeli orvosságokra és egyeb hamis va-
rázsló orvosokra előbbi nehéz keresményünket ki füzet-
tük, most viszontak az Nimet portioba köll feles pinzt 
füzetnünk, melyre nézve kölletet az Augustana Confes-
sion livő Ecclesiának gondviselőihez Káldi Mihál Uram-
hoz folyamodnunk és vettük föl ő kegyelmitül az Eccle-
sia pinzit 150 id est százötven forintokat az Uj Varosban 
livő házunkra, mely vagyon Nedőczy János és Kartfő 
Mihál kovács házaik között az Öreg Ucczában, ily okkal, 
hogyha az üdő alat mig meg füzethetnénk, minékünk 
halálunk törtinnék, tartozzanak a mi maradékink az meg 
nevezet helben livő házunkat el adván, az föllyeb meg 
irt bötsületes Ecclesiát meg eligítteni, mind intreszivel 
együtt melyrül adgyuk ezen ados levelünket kezünk 
köröszt vonyáso alat pöcsetünkel erősitvén. Költ Győri 
Uj Varosban Anno 1694. Die 2. February. 

Contestor ego Lukacsi Szabó Mihály -+-
Blasius Low ei r 
Minister ejusdem Kovács Zsófia + 

Ecclesiae. (P. H.)" 

A míg azonban az eklézsia végleges megalakulásáig 
jutottak, sokat kellett még harcolniok. Az 1687-iki pozsonyi 
országgyűlésen az 1681-iki soproni országgyűlés nagy 
sikereit továbbra is biztosítani akarták a prot. rendek. 
A győri evangélikusok és reformátusok követeket is kül-
döttek ide, hogy az országgyűlési protestáns rendekkel 
érintkezésbe lépjenek, sőt szép instrukciókkal is ellátták 
azokat, de bizony az 1687-iki diéta eredményei meg-
mutatták, hogy az 1681-iki országgyűlésen tapasztalt 
liberalismus csak a sors kényszerítő hatásának a követ-
kezménye volt. 

Torkos János volt akkoriban az evangelikus és Bősze 
Mihály a református lelkész Győrött, mikor az 1687-iki 
országgyűlésre összegyűltek a rendek Pozsonyban. A győri 
protestánsok (hisz ez természetes is) nem tudtak bele-
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nyugodni abba, hogy bár új templomot építhettek, a régit, 
melyet erőszakosan foglaltak el tőlük, világi célokra hasz-
nálták. Az utasítás tehát, melynek címe: „Intstructio pro 
Generosis Dominis Michaéle Bősze et Joanne Torkos, 
Ecclesiarum Helveticae et Augustanae Confessionis ad 
praesentem Regni Diaetam Posoniensem Ablegatis et 
Nunciis", meghagyja a lelkészeknek, hogy a protestáns 
rendekkel egyetértsenek, a régi birtokba való vissza-
helyezést és az évek óta elvont ingatlan hasznok meg-
térítését követeljék s általában mindent, a mi a gyülekezet 
érdekében vagyon, elkövessenek. A megbízó-levelet a két 
protestáns gyülekezet előkelői, névszerint Iványos Miklós, 
Komáromy István, Csapó János, Zámory István, Nemes 
György, Nagy Mihály, Tassner Bernát, Vazy Ferdi-
nánd, Horváth György, Boros Márton és Karcsay Zsig-
mond irták alá. 

Foganatja azonban kevés lett a kiküldetésnek. Az 
1687-iki országgyűlés az 1681-ikivel szemben határozott 
visszaesést mutat. Tény ugyan, hogy protestáns szem-
pontból s általában az alkotmányos uralom érdekéből 
örömmel kell üdvözölni az ott hozott 6. törvénycikket, 
mely a Karaffa elnöklete alatt dühöngött eperjesi vér-
törvényszéket, ezt a hallatlan kegyetlenséggel működött 
alkotmányellenes vérbíróságot megszüntette, de sajnosan 
kell registrálni ez országgyűlés alkotásai közt a 20. törvény-
cikket, mely a jezsuita-szerzetet Magyarországba betele-
pítette, továbbá a 23. törvénycikket is, mely ellentétben 
a Magyarországon akkor már többé-kevésbbé érvényre 
emelt egyenjogúsággal, vagy legalább is a külsőségekben 
megnyilvánult felekezeti egyenlőséggel (hogy tehát a pro-
testánsok szabadon gyakorolhatták vallásukat, templomo-
kat stb. építhettek), Horvát-Szlavon-Dalmátországokban, 
tehát a kapcsolt részekben csakis a római katholikus 
vallású állampolgároknak adott szabad vallásgyakorlatot, 
sőt fekvpjószágok szerezhetésére vonatkozó jogképessé-
get is. És ezt azzal okolja meg a hivatkozott törvény-
cikk, hogy az ország nyugalma a vallás egységétől függ! 

De még sokkal kedvezőtlenebb volt a vallásügyi 
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kérdések tárgyalásának eredménye. A sérelmeket ismét 
összegyűjtötték s a felelet — a 21-ik törvénycikk volt. 
A sérelmeket előadók sorában persze az annyit szen-
vedett győri evangélikusok sem hiányozhattak. Győrött 
a belvárosi imaházat elvették tőlük s azt világi célra 
használták, a lelkészeket pedig csakis a külvárosban 
engedték működni, sőt oly kegyetlenséggel alkalmazták 
ezt a minden törvényes alapot nélkülöző szabályt, hogy 
ha a protestáns lelkész valamelyik beteg hívét látogatta 
meg a belvárosban, nem engedték meg neki, hogy az 
éjt ott tölthesse. A halottak kikisérését is megtiltották 
neki, a mi a rajtuk ejtett sérelmeket csak szaporította. 
A megyében sem voltak jobbak az állapotok. Akárhány 
helyen erőszakosan vették el templomaikat és a lelkészi 
jövedelmeket, melyek aztán örök időkre a katholikus 
plébánosokéi maradtak. 

S ezekre akart orvoslást nyújtani az 1687. évi 21. 
törvénycikk. „Licet quidem in negotio religionis — így 
szól ez a törvény — Augustanae et Helveticae con-
fessioni addicti, articulis 25. et 26. novissimae diaetae 
Soproniensis, oppositam iisdem per reclamationem suam 
abutentes, ipso facto eorundem beneficii participes esse 
desiissent; propter bonum nihilominus domesticae unio-
nis et pacis, internamque regni tranquillitatem, cum sua 
majestatis sacratissima ex gratia et dementia sua, prae-
citatos articulos adhuc ratos fore, benignissime resol-
visset; eosdem status quoque et ordines, ad mentem 
paternae resolutionis (cleri et aliorum secularium ca-
tholicorum contradictione non obstante) pro renovatis 
et priori firmitati restitutis censendos; ac si et in quan-
tum hactenus ineffectuati, vei vero per aliquos abusus 
ab una aut alia parte medio tempore introductos violati 
fuissent: suae debitae executioni (et tempore eorundem 
conditorum articulorum vei expost occupatorum aut re-
occupatorum impendendae restaurationi) ut primum de-
mandandos esse, statuerunt." (Magyarul: „Jóllehet, hogy 
a vallás dolgában az ágostai és helvét hitvallás híveinek, 
mivel az utóbbi soproni országgyűlés 25. és 26. törvény-
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cikkelyeivel az ellenükben tett felszólalásukkal visszaéltek, 
az azok jótéteményében való részesedésük tényleg meg-
szűnt: mindazonáltal, midőn a benső egyességnek és 
békének s az ország belnyugalmának javáért ő legszent-
ségesebb felsége az ő kegyelmességéből s jóságából leg-
kegyelmesebben elhatározta, hogy a fen hivatkozott tör-
vénycikkelyek ezentúl is erőben maradjanak: ugyané karok 
és rendek is az atyai elhatározás értelmében (a papság s 
más világi rendű katholikusok ellenmondása akadályul 
nem szolgálván) megállapították, hogy azokat megújítot-
taknak s előbbi erejükbe visszaállítottaknak kell tekinteni 
és ha s a mennyiben ekkorig foganatba nem vették, vagy 
egy vagy más részről időközben behozott valamely vissza-
éléssel megsértettek volna, mentül előbb kell végrehajtásba 
venni (s az azon törvénycikkelyek alkotása idején, vagy 
annak utána elfoglaltakat, avagy visszafoglaltakat helyre 
kell állítani)."1 

Ez volt az egész. Látható belőle, hogy az 1681-iki 
nagy eredmények túlnyomórészt megint csak a papíron 
maradtak. Szinte megrögzött szokássá vált ebben az idő-
ben az, hogy az országgyűléseken törvényeket hoztak 
csak azért, hogy azokat végre ne hajtsák. Szomorú vilá-
got vet ez az alkotmány legszentebb elveivel való vissza-
élésre, de a történelmi tények komolysága nem hagy fenn 
kétséget. Bajban, szorultságban sokat kimondottak akkor-
tájt, a mit aztán, ha jobb napok derültek fel s a vihar 
elvonult a hatalom polcán ülők feje fölül, de gyorsan 
elfelejtettek! 

V I . 

A gyülekezet 1699-től 1749-ig, vagyis 
a templom bezáratásáig. 

1699. évi február hó 10-ikén kelt az a jegyzőkönyv, 
mely a gyülekezet levéltárának legrégibb enemü okirata. 
Az eklézsia üléséről vették fel akkor s érdemes, hogy 

1 Márkus - Kolosvári - Óvár i : id. m. 
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legalább főbb pontjaiban ismerjük azt, mert a gyüleke-
zet szervezetéről rendkívül érdekes pontokat tartalmaz. 

v Lévén ezen Kegyes és Istenes Augustana Confession 
való Győri Magyar Ecclesiában 1 Nemes, Nemzetes és 
Vitézlő Patrónus Uraiméknak egyenlő akarattyukból Con-
gregatiója és Gyűlése, mely Congregatioban Patrónus 
Uraimék unanimi voto kívánván és akarván minden-
nemű jó és megtartandó rendtartásokat szabni és meg is 
tartani, mind a kegyes Ecclesiában való dolgok és 
rendtartások felől, mind pedig a Tiszteletes Rector Ur, 
Conrector, Cantor és az oskolák felől is, úgyhogy minden 
dolgok, rendtartások ebben a szent Ecclesiában rendesen 
legyenek, follyanak, tartassanak meg, mellyek pedig legye-
nek azok, im punctatim következnek. 

A magyar Ecclesiának bizonyos dirigálói és Tanátsa 
legyen, nie Ily Convent és Tanáís álljon négy rendből, 
mellyek közül az első a Vitézlő Rend, a második a 
Nemesi Rend, harmadik a Német Rend, negyedik pedig 
a Városi Rend, mely négy statusból választott értelmes 
elméken és tanátson kívül legyen az Ecclesiának In-
spectorja, ki is pedig magyar légyen és nem más; miért? 
mivel az Ecclesia is Magyar és nem más néven nevez-
tetik és így hogy minden Rendek és Rendtartások annak 
utána jobban és helyesebben megtartassanak és minden-
nemű pörpatvarok ezen Ecclesiában eltávoztassanak, a 
mellyek mindeddig voltanak és most is vágynák, többé 
ne legyenek, hanem elkerültessenek és semmivé legyenek. 

Ugyanakkor választatott és lőn ezen Augustana Con-
fession való kegyes Ecclesia és abban való Fő Patrónus 
Uraimék egyenlő akarattyából ezen Ecclesiának Inspecto-
rává Nemzetes Torkos Péter Uram úgy, hogy ő Kegyelme 
légyen ezen Istenes és kegyes Ecclesiának Isten után 
mindenekben főgondviselője és igaz dirigálója minden 
tehetsége szerint. 

Választott és tett ugyanakkor a becsületes és kegyes 

1 Tehát ezidőben minden bizonnyal két gyülekezet volt: magyar és 
német, mert különben az eklézsia magyar jellege külön megjelölve nem 
volna. Még 1699-ben azonban — mint alább látjuk — egyesültek. 
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Magyar Ecclesia Inspector Uram mellé becsületes és 
érdemes dirigálókat és Tanátsot mind a Magyar Militia 
részriil Nemzetes és Vitézlő Kovács János Vice Hadnagy 
Uramat; a Nemes Rendbül Nemes és Nemzetes öreg 
Nagy Mihály Uramat, Nemzetes Torkos János Uramat, 
Nemzetes Radó Pál Uramat,# Nemzetes Szilvásy Pál 
Uramat, Nemzetes . Semberger Ádám Uramat, Nemzetes 
Nagy Ferenc uramat, Nemzetes Kartsay Sigmond Uramat, 
Nemzetes ifjú Nagy Mihály Uramat, Nemzetes Horváth 
Márton Uramat; az Német Rendbül Nemes Ferdinand 
Vazy uramat, Nemzetes Swaidl Mihály uramat, Nem-
zetes Bernhard Taschner uramat, Nemzetes Vendl János 
Uramat; az Városi Rendbiil pediglen Horváth János 
uramat és Baranyai György uramat. 

Melly ennyi értelmes elmék ésTanáts által az Ecclesia 
mindenekben,, helyesen és Istenesen dirigáltassék mind-
addig, míg O Szent Felségének fog tetszeni és kedves 
akarattya tartya." 

Ezután körülírja az okirat a lelkész, vagy a mint 
nevezi, a »kettős Tiszteletre ,és Betsülésre méltó Prae-
dicator Löwey Balázs uram Ő Kegyelme", aztán a rector, 
conrector és kántor hatáskörét. 

Ez a becses okirat tehát bepillantást enged a gyü-
lekezet akkori beléletébe és szervezetébe. A gyülekezet 
igazgatását 16 élemedett és tapasztalt egyénből álló vá-
lasztott tanácsra bízták. Ez a tanács vitte a gyülekezet-
nek belső és külső kormányzatát, ez volt a tanítók és 
iskolák felügyelő hatósága is. 1718—1728. közt 12-re 
szállott le a presbyterek száma, kiegészítve elnökkel, 
alelnökkel, helyettes elnökkel és jegyzővel, de aztán ismét 
16-ra szaporodott a tanács, mely fennállott és működött 
a templom elvétele, 1749. után is, egész 1783-ig. A gyü-
lekezet, mely magát 1699-ben magyarnak nevezi, felvette 
a fenti okirat szerint a körébe a városi és a német polgár-
ságot is, tehát az eladdig nyelvileg tőle elkiilönzött lakos-
ságot. Valószínűleg az akkortájt a sok üldözés miatt 
fokozott mértékben kifejlődött nemzeti érzés volt ennek 
a közvetlen rugója, de mindenesetre igen örvendetes, 
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hogy már ekkor is élt a lelkekben a haza különböző 
nyelvű polgárai egyetértésének a tudata. Négy rendből 
állították össze a tanácsot, vagy más szóval, a pres-
byteriumot, a melynek élére a gyülekezet épúgy, mint 
jelenleg, felügyelőt, inspektort állított. A négy rend sorá-
ban találjuk a város katonaságát, mint vitézlő rendet, 
tehát kétségtelen, hogy a várőrség tagjai közt ebben az 
időben is sok evangelikus volt, mert különben alig adtak 
volna helyet a vicehadnagyuknak a gyülekezet intéző 
testületében. A nemesség soraiban is nagy számmal voltak 
képviselve Luther követői; ennek bizonyítéka, hogy ebből 
a rendből választották a legtöbb presbytert, kiknek név-
jegyzékében számtalan olyan embert találunk, a kiknek 
utódai Győr város s kivált az ottani evangelikus egyház 
életében később is előkelő szerepet játszottak. A német 
és a városi rend külön-külön felemlítése és képviselte-
tése a tanácsban viszont arra enged következtetni, hogy 
a városi polgárság 1699-ben nem volt tisztán német, 
a mint később, kivált a XVIII. század végén, mert hisz 
ez esetben külön választani német és külön városi tanács-
belit felesleges lett volna. 

A gyülekezet tehát újra megalakult s minthogy 
1696. óta már állandó új temploma is volt, a hitélet 
intenzivebb, belterjesebb lüktetést vett, bár ezt bizony 
nem segítette elő Lipót királynak 1691-iki hirhedt ren-
delete, a resolutio vagy explanatio Leopoldiana, mely 
a vallás szabad gyakorlatáról alkotott törvénycikkelyek 
állítólagos helyes értelmezésével foglalkozott. A folytonos 
fegyveres ellenállás, melylyel a nemzet a Thököly-féle 
szabadságharc folyamán ősi jogait védelmezte, lassan-
kint a protestantismus iránt oly ellenszenvvel viselkedő 
Lipótot is látszólag a viszonyokkal való megalkuvásra 
kényszerítette. Rendelkezései azonban homlokegyenest 
ellenkeztek a szabadelvűséggel, sőt a törvények valódi 
értelmével is. 

Az 1691. április 2-ikán kelt leirat ugyanis kimondja 
ugyan, hogy az 1681. soproni és 1687. pozsonyi ország-
gyűlési törvénycikkekben bejegyzett helyeken a szabad 
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vallásgyakorlat a protestánsoknak akadálytalanul meg-
hagyassák s templomaik részére alkalmas helyek jelöl-
tessenek ki, azonkívül több lelkészt is tarthatnak, de 
elrendeli, hogy a protestánsok a törvénycikkekben nem 
említett helyekre ki ne terjeszkedjenek. Az engedélyezett 
helyeken a katholikus papokat nem szabad a községi 
pénztárból fizetni, minthogy oda a protestánsok is adóz-
nak. De viszont a protestánsoknak nem szabad a katho-
likusok ünnepein házon kívül dolgozni. A be nem jegy-
zett (a törvénybe nem foglalt) községekben a protestáns 
lelkészeknek nem szabad lelkészi funkciót végezniök, 
tehát tiltva van nekik az esketés, keresztelés, temetés. Ha 
ily helyeken protestánsok laknak, ezek egyházi funkciói-
kat elvégeztethetik az engedélyezett helyen lakó evang. 
lelkészszel, de a stólát a lakóhelyük kath. papjának is 
meg kell fizetni épúgy, mint a papi tizedet. Ez roppant 
igazságtalan intézkedés. A földesuraknak kastélyaikban 
vagy kúriáikban szabad templomot építeni s ott vallá-
sukat szabadon gyakorolni, de az istentisztelet vég-
zésére sem máshonnan lelkészt hozni, sem ahhoz a 
szomszéd népet beengedni nem szabad. Győrre nézve 
a kir. rendelet kimondja, hogy az a törvényekben vég-
várnak (confinium) neveztetik, mivel pedig a török az 
országból kiűzetvén, e végvári minősége megszűnt, vissza-
jut földbirtokosa hatalmába. (Ezzel érveltek később, 
1749-ben, a templom bezáratásakor, azt állítván, hogy 
tehát Győrött jogtalanul folytatják a protestánsok vallás-
gyakorlatukat.) 

Mikor a szatmári békekötés után a nemzet a Habs-
burg-házzal ismét kibékült, az 1715-iki országgyűlésnek 
gondja volt reá, hogy a vallás szabad gyakorlatát az új 
király, III. Károly alatt is, törvényileg biztosítsa. Erre 
célzott az 1715-iki 30. törvénycikk, mely ugyan fel-
fogásában nagyon is messze van a valódi szabadelvű 
vallási felfogástól, de az 1681. és 1687. évi törvényeket 
teljes hatályukban fenntartja, sőt azt is elrendeli, hogy 
részben a király környezetéből vett, részben a karok és 
rendek sorából választott, de a törvényben névszerint fel-
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sorolt királyi biztosok működjenek a tekintetben közre, 
hogy ha valakin sérelem esett, az mielőbb orvosoltassék,az ő 
határozatukellen pedig, ha valaki azzal magát jogaiban sértve 
érzi — de csak a saját nevében, nem pedig valamelyik 
gyülekezetében — a királyhoz felebbezhessen. „Fost multi-
farias de negotio religionis — mondja a hivatkozott tör-
vénycikk — ultro citroque agitatas disceptationes et sub 
ipsa quoque jam concinnatorum articulorum communi-
catione, humillimos ad regiam majestatem factos ab ut-
rinque recursus, tandem altefata sua majestas caesareo-
regia ex gratia et dementia sua, praecitatos 1681. et 1687. 
annoram articulos in genuino suo sensu hactenus de-
clarato adhuc censuit conservandos, adeoque pro reno-
vatis et confirmatis habendos. Ac, si et in quantum 
medio tempore ineffectuati, vel per abusus et eontra-
ventiones ab utrinque violati fuissent, talia per regios et 
regni commissarios articulariter ordinatos examinanda, 
praeviaque ad suam majestatem sacratissimam eorundem 
relatione ex benigna ejusdem ratificatione complananda 
et executioni debitae demandanda, omniaque ad articu-
larem statum et genuinum eorundem sensum secundum 
explanationes regias reponenda et mauutenenda (non 
attenta quorumvis contradictione) benignissime resolvit. 
Contra cujusmodi determinationem, si quis privatorum 
ex Augustana, vel Helvetica confessione, in persona vel 
causa religionis se gravatum existimaverit, occasione 
talis gravaminis, suo privato et non communi nomine 
pro re medio ad regiam duntaxat majestatem recurrere 
noverit. Quem in fi nem altefata sua majestas sacratissima 
ex parte sua denominat commissarios illustrissimos do-
minos comites Stephanum Koháry, judicem curiae regiae, 
Sigismundum Csáky, tavernicorum regalium magistrum, 
Alexandrum Erdődy, regiae suae camerae Hungaricae 
praefectum, intimos consiliarios suos, et magnifieum 
baronem, dominum Joannem Horváth-Simonchich, per-
SQnalis praesentiae regiae in judieiis locumtenentem et 
consiliarium suum. Ex parte vero statuum deputantur 
domini barones Georgius Berényi, tabulae regiae judi-
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ciariae baro et Casparus Sándor, suae majestatis regiae 
consiliarius, nec non Michael Révay et Joannes Gode-
fridus Hellenpach, itern egregii Andreas Hunyadi, vice-
palatínus, Stephanus Bartók, vicejudex curiae regiae, alter 
Stephanus Nagy, protonotarius palatinalis et regiae maje-
statis pariter consiliarii, nec non Joannes Szent-Iványi, 
judicis curiae regiae et Franciscus Szluha, personalis 
praesentiae regiae in judiciis locumtenentis et consiliarii 
protonotarii, praeterea Josephus Sigray, Gabriel Mégyeri 
et Martinus Kossovich, tabulae regiae assessores, nec non 
egregii Paulus Okolicsány, Nicolaus Sirmay et Stephanus 
Poor, item Paulus Ráday, Ladislaus Vay, Stephanus Ke-
nessey, Georgius Mikházy, et Stephanus Kántor. Salvo 
articulo 23. anni 1687. respectu regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae permanente. Non secus privi-
legiis etiam per non nullás civitates et oppida,1 nec non 
comnuinitates in Hungaria quoque eatenus impetratis." 
(Magyarul: „A vallás dolgában innen is, túl is folytatott 
sokféle tárgyalások s már a megalkotott törvénycikkelyek 
közzététele alkalmával a királyi felséghez mindkét oldal-
ról intézett folyamodások után végre ő császári királyi 
fenntisztelt fensége, kegyességéből s kegyelmességéből, 
elhatározta, hogy az előbb idézett 1681. és 1687. évi 
törvénycikkeket, ekkorig kifejtett valódi érteimiikben, ezen-
túl is fentartsák és így megújítottaknak és megerősítet-
teknek tekintsék. S legkegyelmesebben elrendelte, hogy 
ha és a mennyiben azok időközben hatályba nem lép-
tek, vagy azokra nézve visszaélések és ellenszegülések 
következtében bármely részről sérelem esett volna, az 
ily eseteket a királynak és országnak törvény útján kiren-
delt biztosai megvizsgálják s ő legszentségesebb felségé-
hez tett előleges jelentésük után, ennek jóságos helyben-
hagyása alapján, kiegyenlítsék s kellő végrehajtás alá 
vegyék s mindeneket törvényes állapotba és a királyi 
kijelentésekhez képest [senkinek ellenmondását figye-
lembe nem vévén] valódi értelmükre helyezzenek vissza 

1 t zek kö/.t volt az 1681 : 26. törvénycikk 14. §-a szerint Győr is. 
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s abban tartsanak fenn. És az ilyetén határozat ellen, ha 
valaki az ágostai vagy helvét hitvallású magánfelek közül 
személyében vagy vallásában magát sértve érezné, az ilyen 
sérelem alkalmából, saját, de nem a közönség nevében, 
orvoslásért csak ő királyi felségéhez folyamodhassék. Mely 
célra fenntisztelt ő legszentségesebb felsége saját részéről 
biztosokká nevezi méltóságos Koháry István országbíró, 
Csáky Zsigmond főtárnokmester, Erdődy Sándor királyi 
magyar kamarai elnök, gróf urakat, belső titkos tanácso-
sait s nagyságos Horváth Simonchich János báró, kir. 
személynök urat és tanácsosát. A karok részéről pedig 
kineveztetnek Berényi György, a királyi tábla birája és 
Sándor Gáspár, ő királyi felsége tanácsosa, báró urak 
és még Révay Mihály és Hellenpach János Godofréd, 
továbbá nemzetes Hunyady András alnádor, Bartók Ist-
ván al-országbiró, Nagy István nádori ítélőrnester, szin-
tén ő felsége tanácsosai, nemkülönben Szent-Iványi János, 
országbírói és Szluha Ferenc, királyi személynöki ítélő-
mesterek s tanácsosok; ezeken kívül Sigray József, Megyeri 
Gábor és Kossovich Márton, királyi táblai birák s hasonló-
képen nemzetes Okolicsányi Pál, Sirmay Miklós és Poór 
István, továbbá Ráday Pál, Vay László, Kenessey István, 
Mikházy György és Kántor István. Épen maradván az 
1687. évi 23. törvénycikkely Dalmát-, Horvát- és Szlavon-
országra nézve, nemkülönben azok a kiváltságok is, a me-
lyeket némely városok, mezővárosok és községek Magyar-
országon eziránt szerzettek11.)1 

Az az országgyűlés tehát, a mely a pragmatica 
sanctiót megalkotó 1722 — 23-ikinek előhírnöke volt s 
melyet az jellemez, hogy egyrészt a magyar nemzet ki-
merülése következtében, a nyolc évig tartó Rákóczi-féle 
szabadságharc után, nagyon engedékeny volt, másrészt 
azonban a melyhez a király, épen mert már foglalkozott 
a nőági trónörökösödés eszméjével is, nagy előzékeny-
séggel viselkedett: a protestánsok vallási sérelmei elől 
sem zárkózhatott el teljesen, a panaszokat félig-meddig 

1 Márkus - Kolosvári - Óvár i : id. m. 
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orvosolni akarta, arra azonban, hogy minden néven 
nevezendő további üldözésnek határozott törvényhozási 
aktussal vessen véget, nem mert gondolni, úgyhogy az 
1715-iki vallásügyi törvények nem egy pontja — a mint 
láttuk — inkább szerepelhetett az újabb sérelmek, mint-
sem a sérelmek orvoslásának a kategóriájában. 

Jellemző erre az országgyűlésre különben, hogy a 
horvátországi viszonyok a statusquo alapján maradtak; 
ott ezentúl is csak a katholikusok birtak teljes jogkörrel; 
a protestánsok még ingatlanokat sem szerezhettek. Iga-
zán, szomorú, borús idők! 

A győri gyülekezet ez időtájt mégis virágzásnak 
indult. Már 1699-ben megtiltotta a bécsi cs. k. hadi-
tanács (consilium bellicum) a győri várbeli katonaság-
nak, hogy bárki megkeresésére is karhatalmat gyakorol-
jon vallási ügyekben. Ez időtől kezdve tehát, legalább 
katonai segítséggel, nem lehetett a protestánsok ellen 
erőszakoskodásokat elkövetni, a mi nagy vívmány volt. 

A gyülekezet fejlődésére mutatnak azok az alapít-
ványok és pénzbeli segélyek is, a melyekkel egyes buzgó 
hívők részben még életük alatt, részben pedig haláluk 
esetére a gyülekezet vagyonát gyarapították. Már 1664. 
előtt ajándékozott Semberger Máténé az eklézsiának egy 
házat, a melyet aztán 675 frtért adtak el nemes Fodor 
Mihálynak, a ki Oyőrfi Tóbiás vajdaságában sajkás tizedes 
volt;1 ugyanez 1688-ban megint egy házat ajándékozott 
a gyülekezetnek az Újvárosban, majd egy pusztakertet 
az újvárosi majorokban, 4 hold szántóföldet a városi 
határban; 1688-ban pedig Lukácsi Szabó Mihály, a ki 
egyébként adósa volt a gyülekezeti pénztárnak, 10 tallért 
és egy házat hagyományozott neki, azonkívül még négy 
hold szántóföldet, egy pusztakertet és három tábla szőlőt 
is Ecsen, a miknek fejében azonban kikötötte, hogy őt 
holtig eltartsák. Mikor aztán meghalt, egy kis perpatvar 
támadt az örököseivel, de a gyülekezet csakhamar ki-
egyezett velük, a mennyiben kiadott nekik a hagyaték-

1 A sajkások az akkortájt nag)- szerepet játszó határőrvidéki csapatok-
nak alkották egy zászlóalját. 
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ból 150 frtot készpénzben, egy écsi szőlőt, egy hordó 
bort, valamint az elhunyt házánál talált búzakészletet, 
ruhanemüeket és házi-eszközöket. Később aztán, mikor 
a gyülekezet a Lukácsitól öröklött házat el akarta adni, 
a káptalan beleavatkozott, mert ő tartott hozzá just, de 
ezt a nehézkeskedést nem respektálva, a gyülekezet bizony 
eladta a házat s vételárát is felvette. Ugyanez a Lukácsi 
egyébként a négy lelkész mindegyikének (ennyien vol-
tak 1688-ban) a háborúban általuk szenvedett kár meg-
térítésére 2 — 2 frtot hagyományozott. 

1709-ben egy győrszigeti lakos, Cziczenbergerné 
Molnár Margit, 250 aranyat hagyományozott ugyancsak 
a gyülekezetnek, csakhogy nem készpénzben, hanem 
mint egy Wassy Ferdinánd soproni lakosnál kinnlevő 
követelését. Ámde mikorra a pénz behajtására került a 
sor, Wassy meghalt, örökösei pedig (irás nem lévén) 
tagadták, hogy jogelődjük bármivel is tartozott volna 
Cziczenbergernének. A csinos örökség sorsát tehát homály 
fedi. Sokkal világosabb Schweidl Mihály végrendelete, a 
mely 1712-ben kelt s mely szerint ő 3000 forintot hagyo-
mányozott oly feltétellel, hogy annak 5%-os kamataiból 
egy alkalmas egyén kitaníttassák (az illetőt a gyülekezet 
választja ki), de ennek fejében köteleztessék arra, hogy ta-
nulmányai befejeztével a győri, kivált pedig a németnyelvű 
evang. istentiszteleteket lássa el. A pénzt, illetve az alapít-
ványt azonban nem a győri, hanem a soproni gyülekezet-
nek kellett volna kezelnie. Ennek dacára azonban a sopro-
niak soha sem kapták kezükbe ezt a pénzt; eleinte az 
örökösök nem akarták kiadni, később egyéb nehézségek 
támadtak, végre is 1765-ben a győri gyülekezet kapta meg. 

1729-ben egy Fürdős nevű egyén után 100 forint 
maradt az egyházra, ugyanazon évben Káldy után 200 frt, 
1734-ben pedig a Török-féle hagyatékból 300 frt. Telekesi 
Török István hitvese, Komáromy Katalin 1724-ben egy 
300 frtról szóló adóslevelet hagyományozott, mely aztán 
1734-ben beváltatván, az egyházi pénztár vagyonát nö-
velte ép úgy, mint Domitrovits Lászlónak ugyancsak 
Töröknét illető s a gyülekezetre hagyott 77 frtnyi tartozása. 
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És itt helyénvalónak tartjuk, hogy telekesi Török István-
ról, valamint most említett hitveséről, született Komáromy 
Katalinról, mint a kik a győri egyházközség történetében 
szép szerepet játszottak, bővebben is megemlékezzünk. 
Nagy könnyebbségünkre szolgál itt az a lelkiismeretes 
gonddal összeállított monografia, melyet erről a derék 
házaspárról Payr Sándor soproni ev. theologiai tanár irt.1 

Telekesi Török István előkelő széesényi (Vasmegye) 
családból származott s közéleti működése arra az időre 
esik, mikor nemcsak a magyar alkotmányosság, hanem 
a hazai protestantismus is a legvéresebb csatákat volt 
kénytelen végigküzdeni fenmaradása érdekében. Ezek-
nek a harcoknak epizódjai közé tartozott az is, hogy 
pl. a dunántúli evangélikusok 1673—1742-ig nem tud-
ták betölteni a püspöki széket; ezek alatt a küzdelmek 
alatt, 1671-ben, űzték el Szelepcsényi hercegprímás és 
Széchenyi György győri püspök Aáchs Mihály győri 
evang. rektort is. Török István e vészes időkben Thököly 
Imre csapataiban küzdött a politikai és vallásszabadságért, 
mikor pedig az eseményeknek némileg jobbra fordulása 
ezt megengedte s Eszterházy Pál nádor az Ausztriával, 
illetőleg az örökös tartományokkal való szorosabb barát-
ság révén remélte csak Magyarországot a teljes elpusz-
tulástól megmenthetni (ekkor lett ő német-római biro-
dalmi herceg), akkor Török hozzája ment, az ő udva-
rába, mintegy a nagyvilági modor elsajátítása végett. 
Török vagyonos ember volt, családja protestáns ágának 
utolsó sarja s így szivesen látott vendég volt ebben az 
előkelő környezetben is. 

Innen visszatérve, Győrött megismerkedett Komá-
romy Istvánnak, egy református vallású, köztiszteletben 
élő táblabírónak, a későbbi alispánnak, gyönyörűséges 
leányával, Katalinnal, a kit 1690-ben nőül is vett. A győr-
újvárosi evang. templomban eskette meg őket Lövey 
Balázs lelkész. Török egyedi kastélyába, Sopron megyébe 

1 Telekesi Török István, Vas- és Sopronniegye táblabírája, a dunántúli 
ev. egyház oszlopférfia, II. Rákóczy Ferenc kormánytanácsosa és huszárezredese, 
a pesti vallásügyi bizottmány tagja. 1666-1722. Budapest. Hornyánszky. 1896. 



64 

vitte művelt, szép nejét, a ki, bár mint atyja, református 
vallású volt, az evang. egyházhoz is azzal a meleg sze-
retettel ragaszkodott, melyet csak úgy érthetünk meg, 
ha tudjuk, hogy ez a nemes érzésű asszony a férje 
vallásfelekezetéhez finom lelkületének természetes ösztö-
nével is vonzódott. 

Az a körülmény ugyanis, hogy Törökék rendszerint 
Egyeden laktak, nem akadályozta meg őket abban, hogy 
a győri evang. gyülekezetnek is lelkes pártfogói legye-
nek. így pl. gyönyörű kivitelű prédikáló-széket is aján-
dékoztak ők az eklézsiának. Sokkal fontosabb azonban 
ennél az a hathatós anyagi támogatás, melyben az egyház-
község szellemi fellendülésének minden mozzanatát része-
sítették. így Aáchs Mihály rektor, a ki a Wesselényi-féle 
összeesküvés alkalmával Bognár György lelkésszel együtt 
Győrből menekülni volt kénytelen, a XVII. század végén 
„Boldog Halál Szekere" címmel elmélkedést irt és azt 
Török Istvánnak, mint egyháza hű fiának, ajánlotta. 
Török aztán 1702-ben ezt Strassburgban a saját költ-
ségén kinyomatta. Ugyanennek a munkának második 
kiadása Lőcsén jelent meg 1708-ban. Aáchs irodalmi 
működése ezenkívül is élénk volt. 1669-ben „Fontes 
Calvinismi obstructi" című munkát irt és azt muzsai 
Vitnyédi Istvánnak ajánlotta. 1696-ban Lőcsén látott 
napvilágot „Arany Láncz" címet viselő imakönyve Lövey 
Balázs előszavával. Munkatársa volt azonkívül az 1696-
ban „Zengedező Mennyei Kar" címmel megjelent énekes-
könyvnek, mely a dunántúli evang. énekeskönyv törzs-
anyja volt. Ennek a széleskörű irodalmi működésnek, 
ezeknek a sok pénzt felemésztő irodalmi vállalkozásoknak 
az anyagi oldaláról túlnyomó részt Török István gon-
doskodott, a ki egyébként II. Rákóczy Ferenc szabadság-
harcában előkelő szerephez jutott. Egy huszárezredet 
toborzott ugyanis össze a Rába-, Tó- és Szigetközből, 
tehát a Dunántúlnak Győrmegye tájékán levő részeiből, 
Rákóczy zászlaja alá állott s ezredével, melynek parancs-
noka s ezredese volt, nem egy dicső hadi tettet vitt véghez. 

Az 1705-iki szécsényi országgyűlésen aztán Rákóczy 
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kormánytanácsosává választották Törököt, a ki ezentúl 
23 társával együtt ezt a díszes hivatalt töltötte be, segít-
ségére lévén a fejedelemnek minden fontosabb ország-
kormányzási ügy elintézésénél. 

Mikor aztán a szatmári béke megkötése után ismét 
elült a harci zaj az országban, akkor Török István ki-
vette a részét a csendes munkából is. Az 1715: XXX. t.-c. 
tudvalevőleg királyi biztosokat küldött ki a soproni és 
pozsonyi országgyűléseken hozott vallásügyi törvények 
igazi értelmének a megállapítására. A 24 királyi biztos 
közt, a kik részben királyi kinevezés, részben ország-
gyűlési választás útján jutottak mandátumhoz, volt tele-
kesi Török István is. A bizottmány Koháry István elnök-
lete alatt 1721-ben ült össze Pesten, majd 1722-ben 
Pozsonyban folytatta tanácskozásait, de sajnos, ered-
ményt elérni nem tudott. 

Rövid idővel ezután el is halt Török István. 1722. 
december 26-ikán váltotta meg szenvedéseitől a halál 
Vadosfán. Torkos András győri lelkész temette el. Öz-
vegye a végrendeletében bőkezűen emlékezett meg a 
győri ev. gyülekezetről. Fentebb említett 300 forintos 
hagyományán kívül 2000 frtot hagyott a lelkészi fize-
tések javítására, azonkívül a prédikátornak s a rektornak 
50 — 50 frtot, a diákoknak 50 frtot és a koldusoknak 
12 frtot. Ha meggondoljuk, hogy a pénz értéke akkor 
sokkal nagyobb volt, mint jelenleg, továbbá, hogy Török 
Istvánné (mint már mondottuk) nem volt evang. vallású, 
akkor nemes szivének ezeket az intézkedéseit még inkább 
meg tudjuk becsülni s úgy neki, mint férjének emlékét a 
győri gyülekezet jótevői sorában tisztelettel emlegethetjük. 

Az ezidőben tett alapítványok közt egyébként megra-
gadja figyelmünket Kelemen Istváné és nejéé, Rajts Erzsé-
beté. Ezek egy 1725. március 1 -én kelt kötelezvény alapján 
az őket Rajts István és neje, Horváth Katalin győri lako-
sokkal szemben megillető 1000 frtos követelésüket a 
gyülekezetre engedményezték s annak át is adták azzal 
a kikötéssel, hogy annak kamatai mindenek előtt Torkos 
András akkori lelkész József nevű fiának a kiképezte-
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tésére, azután pedig bármely győri, magyar, jóindulatu, 
az egyházi, tehát lelkészi pályára törekvő ifjú kitanítta-
tására fordíttassanak. Torkos Józsefet ki is tanították s 
mikor még nem volt pappá felszentelve, hazajött. A hívek 
egy része azt követelte, hogy szenteltesse fel magát, de 
a többség attól tartott, hogy akkor papi javadalmazást 
fog követelni tőlük. Megelégedtek tehát azzal, hogy 
prédikált nekik, de egyéb lelkészi funkciót nem végzett. 
Az alapítók célja egyébként is ez volt. Ebből az alapít-
ványból aztán később hosszadalmas per keletkezett. Mikor 
ugyanis 1749-ben a templomot elvették a gyülekezettől 
(erről majd később szólunk) s az egyik ajándékozó, t. i. 
Kelemen István meghalt, az özvegye, a ki pedig szintén 
ajándékozótárs volt, mindenféle úton-módon vissza akarta 
azt vonni. Közben azonban meghalt. Örökösei, a Sólyom-
család, aztán a gyülekezetet be is perelték, azt állítván, 
hogy miután a templomot elvették, a gyülekezeti ala-
pítványok a kijelölt célra nem fordíthatók, tehát az alapí-
tók jogutódainak adandók vissza. Csakhogy a gyülekezet 
sem hagyta magát, védekezett a perben, a mely aztán 
1757-ben az ő javára dőlt el, a mennyiben a biróság 
kimondta, hogy a gyülekezet által 28 éven át háborí-
tatlanul használt ajándékot visszavonni már nem lehet 
s bár a gyülekezet megszűnt mint nyilvános egyház, 
de nem, mint magángyülekezet, a minél fogva alapítvá-
nyok haszonélvezője ezentúl is korlátlanul lehet. Ennek 
következtében a Kelemen-féle alapítvány később mint 
iskola-alapítvány kezeltetett. 

Sehweidl Mihályné, az előbb említett alapító neje, 
szintén adott 50 frtot, majd végrendeletében 500 frtot, 
Horváth Márton 300 frtot, Hittich Jánosné 500 frtot, 
Szabó Mihály 40 frtot. 1745-ben a gyülekezet örökségül 
kapta a Rumy-örökösöktől a híres Rurny-féle szőlőket 
is, miket aztán 1756-ban 300 forintért eladván Török 
Benedeknek, a vagyon így is gyarapodott. 

Mindezeket a pénzeket 1713—1756. között Gerber 
Mihály győri polgár kezelte s a tőke a kamatokkal együtt 
már 5930 frtra rúgott. 1757. febr. 7-én aztán ez a Gerber 
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kiegyezkedett a gyülekezettel. Összeszámították, hogy 
mennyi is a nála levő pénz s ebből nyerték ezt az 
5930 frtnyi eredményt. Gerber ezt megtartotta, ennek 
fejében pedig átadta a'gyülekezetnek a zöldpiacon levő 
sarokházát 4000 frt és 173 mérős szántóföldjeit 1038 frt 
becsértékben, míg 892 frtot a gyülekezet elengedett neki, 
valószínűleg hosszú, ingyenes pénzkezelése jutalmául. 

A gyülekezet maga is vett, a saját pénzéből, ingat-
lanokat. 1707-ben a Haperger Mészáros Andrástól 935 
forintért megvett ház mellé vásárolt ugyanis a koszorú-
kötőtől egyet 32 frt 50 krért, 1708-ban ismét egyet, 
mely a Rábca- és az Öreg-utca (jelenleg a Kossuth-
utca) között feküdt, a melyért 98 frtot fizetett, 1710-ben 
pedig Fórján Mihálynak, a kiről az egykorú okirat úgy 
emlékezik meg, mint ő felsége győri végvárában, Mester-
liázy László győri vajda kompániájában levő hajdúról, 
az özvegye eladta az eklézsiának az újvárosi házát 700 
forinton. Érdekes, hogy mindezen vételeknél mindig a 
gyülekezeti gondnok (curator) szerepelt, mint vevő. Később 
aztán a gyülekezet, mint jogi személy, lépett fel, sőt a 
Kelemen-féle perben — mint fentebb említők — a bíró-
ság még a templom elvétele utáni időben is elismerte a 
gyülekezetet, mint magánosok társaságát, jogi személynek. 

A gyülekezet belső életének frissességét igazolja a 
tisztségek körül kifejlett nemes versengés is. 1718-ban, 
egykorú jegyzőkönyv adatai szerint, de, mint megjegy-
zik, más gyülekezetek példájára, 12 tagból álló konventet 
szerveznek. Ennek elnökévé Schönberger Ádámot, al-
elnökeivé pedig Welligrand Pált és Komáromy doktort 
(keresztneve nincs felemlítve) választották. 1728-ban a 
halálesetek következtében megfogyatkozott konventet ki-
egészítették. Elnökké, vagy mint 1736-tól kezdve már 
állandóan nevezik: inspektorrá, felügyelővé Welligrand 
Pált, alelnökké pedig, a ki egyszersmind a jegyzői teen-
dőket is ellátta, Fabricius Györgyöt választották meg, 
míg helyetteseik Nagy István és Sorok János lettek. Uj 
tagokul kerültek a konventbe ez utóbbiakon kívül (a kik 
különben vármegyei esküdtek voltak)Torkos Imre, ugyan-

5* 
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csak megyei esküdt, Nedőczy György, a győri várőrség 
magyar lovasságának hadnagya, Galambos Péter, ugyan-
annak zászlótartója, Gerber Mihály, Reinisch László, 
Egerland Tamás polgárok, valamint Rumy György és 
Schaeffer Kristóf gondnokok. Kiegészítették ezt a soro-
zatot Leposa János, a Dessewffy-ezred hadnagya, Nagy 
Márton megyei esküdt, Torkos István megyei kommisz-
szárius, Hechtl György, Kogl Sámuel, Pillich Tamás és 
Lohrmann Ábrahám polgárok. A gyülekezetnél ez idő-
ben, bár egységes volt, a minek élénk bizonyítéka az a 
körülmény, hogy a vagyonkezelés egységes volt, de két-
féle anyanyelvű hívei lévén, szükségessé vált a jegyző-
könyveknek is kétnyelvű vezetése. Magyar jegyzővé 
választották tehát Enessey Imrét, németté pedig Entlhuber 
Józsefet. A határozatképességhez az elnökön és jegyző-
kön kívül legalább hat konventtag jelenléte volt szükséges. 

A konventüléseken intéztek el most már minden fon-
tosabb ügyet. Lelkészválasztás, tanítók meghívása, belső 
egyenetlenségek kiegyenlítése, a gyülekezeti pénzeknek 
gyümölcsözőleg való elhelyezése, mindez a konventben 
történt. A gyülekezet kormányzása később — 1710-től 
kezdve — ketté vált; magyaroknak és németeknek külön 
lelkészük és kántoruk is volt. Iskoláik virágoztak és 
messze földről, még a felső vármegyékből is felkeresték 
azokat, mert nemcsak elemi, hanem magasabb tantárgya-
kat, filozofiát és teologiát is tanítottak itt. 1729-ben 
Clemens Jakab győri tanítót Szentlászlóra hittak meg 
s ugyanekkor a dörgicsei egyház is megválasztotta; 
minthogy azonban állását már az előbbi helyen elfog-
lalta, Dörgicsére Csikvándy felpéczi mestert ajánlották. 
Sartoris János conrectort a kőszegiek és a nemescsóiak 
hívták meg Salamon és Csóy nevű deputátusaik által; 
el is bocsátották őt, de egyelőre csak oly célból, hogy 
új állomáshelyén körülnézzen. Torkos András lelkész és 
Jakab fia folyton viszálykodott Szászky János rektorral, 
úgy hogy ügyükbe a konvent is beleszólt. Sikerült is ki-
békíteni őket s kézadással pecsételték meg barátságukat. 
Ez a Torkos András különben, bár rendkívül művelt, 
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irodalmilag is érdemeket szerzett ember volt, de termé-
szete kissé összeférhetetlen lehetett, mert 1737-ből azt 
jegyzi fel róla a gyülekezeti jegyzőkönyv, hogy mikor 
Weiszenau tábornokot temették, a gyászünnepség az 
evang. templomban folyt le, mely alkalomból a gyászoló 
család az oltárt, a keresztelő-medencét és a három első 
padot fekete posztóval vonatta be. Mikor aztán vége volt 
a gyászünnepnek, a nagymennyiségű fekete posztót 
Torkos elvitette, mintha az sajátja lett volna. Ezt be-
panaszolták a konventnél, mire elhatároztatott, hogy 
jövőre megtiltják az ily eljárást és senki ily birtokba-
vételt a konvent tudta és beleegyezése nélkül ne meré-
szeljen. Ezt a kis incidenst nem tekintve azonban, Torkos 
András működése az eklézsiára csak dicsőséget hozott. 
Érdekes részleteket mond el róla s irodalmi működésé-
ről a többször hivatkozott tudós egyháztörténeti író, 
Payr Sándor.1 

Torkos András Győrött született, hol aztán Petróczi 
Ádám után evang. tanítóvá, majd Löveynek 1707-ben 
bekövetkezett halála után lelkészszé lett. Á pietista irány-
zatnak volt a híve, mely a vallásban az igazi hithűséget 
vallotta elvéül. Mint kitűnő egyházi szónok, csakhamar 
kiváló hírnévre tett szert, úgy hogy 1736-ban püspöknek 
is kandidálják, de ő Sartorius (Szabó) János nemescsói 
lelkészt ajánlotta maga helyett. 

Irodalmi működése igen dús. 1709-ben egy ima-
könyvet irt „Engesztelő Áldozat" címen, mely 620 oldalas 
munka emlékezetessé teszi egyházi buzgóságát. A „Zen-
gedező Mennyei Kar"-ba ő irta ezen énekeket: „J<egyes 
Jézus halld meg!" és „Teljes minden éltemben". O irta a 
„Győri kateehismus, azaz D. Luther M. kis katechismusa, 
más szép kegyes kérdésekkel most újonnan magyarra 
fordíttatott a Győri Luth. Oskolában tanuló ifjúságnak 
kedvéért" című művet is, mely „Schwadli Mihály nem-
zetes uram költségével nyomatott Saxoniai Hal la váro-
sában Orbán István által 1709-ben". Továbbá tőle valók 

1 »Magyar Pietisták a XVIII. században." Budapest, Hornyánszky. 1898. 
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a következő könyvek is: „Új szövetség fordítása. Witten-
berg. 1736." Ez a görög szövegből lett magyarra for-
dítva. „A cédrusfának siralmas esete" szép halotti beszéd 
telekesi Török István felett, megjelent Lipcsében 1723-ban. 
„Dissertatio theol. de meditationibus passionalibus para-
disianis". Megjelent Wittenbergben 1693-ban. „De obli-
gatione legis civilis in conscientia" ugyancsak Witten-
bergben látott napvilágot 1693-ban. 

A hagyományokra visszatérve, megemlítendő, hogy 
Káldy György 1000 frtot hagyományozott az egyháznak. 
Ebből 200 frtot fordítottak a rektori lakás kiépítésére, 118 
forintot aTorkos által már sokszor sürgetett, fentebb említett 
kathekizmus kinyomtatására, a többit pedig kamatra, gyü-
mölcsözőieg adták ki egyes konventtagoknak. Sartoris 
János conrector kedves emberük lehetett, mert mikor Nemes-
csóra költözött, 25 frt ajándékot kapott a gyülekezettől oly 
célból, hogy csináltasson abból magának egy öltözet ruhát. 

1725. évi március hó 7-ikén nagy szerencsétlenség 
érte a gyülekezetet. Temploma és paplaka, mely a jelen-
legi újvárosi József-templom és iskola helyén állott, 
leégett és az épületek helyrehozatala a gyülekezetnek 
1400 írtjába került. 

1733-ban olyan számonkérőszék-félét szerveztek, a 
mennyiben Mesterházy István vezetésével egy bizottsá-
got küldtek ki, melynek teendője volt a gyülekezet pénz-
tári kezelését átvizsgálni, a kötelezvényeket számon venni, 
a hátralékosokat összeirni s a tisztviselők tiszteletdíjainak 
szabályszerű folyósítását ellenőrizni. Ebben az évben a 
dunántúli részeknek egy küldöttsége is járt Bécsben a 
királynál, hogy a superintendensek ügyét vigyék már 
dűlőre. A kérelem arra irányult, hogy engedjék meg 
öt superintendentia szervezését az országban, tudni Ilik az 
addig is létezett négy kerületin kívül (Dunáninnen, Dunán-
túl, Tiszáninnen, Tiszántúl) a szepes- és sárosmegyei szab. 
kir. városok és Kassa részére egy külön superintendentia 
alkotását. Ebben a küldöttségben a győri egyház Fabricius 
György előkelő konventtaggal képviseltette magát, kocsi-
bér és napidíj fejében egyúttal 3 — 3 frt utalványoztat-
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ván ki számára azzal, hogy ha kiadása több lesz, azt 
is megtérítik neki. El is számolt aztán Fabricius úgy, 
hogy 25 napot töltött Bécsben, ez 3 írtjával 75 frt; jár 
neki azonkívül 8 frt 50 dénár kocsibér. A konvent 
jóváhagyta a számadást s azt oly módon egyenlítette 
ki, hogy miután Fabriciusnál volt a Fürdős-féle alapítványi 
pénzből 5 % - o s kamatra 500 frt, azonban kamatra csak 
6 aranyat fizetett összesen, a 83 frt 50 denárnyi szám-
láját betudták a kamattartozásába. 

A küldöttségnek nem igen lett eredménye, mert az 
ötödik superintendentia nem engedélyeztetett. 1734. évi 
október 21-ikén kelt kir. rendelettel ugyanis (ez volt az 
úgynevezett II. Carolina Resolutio) megengedték, hogy 
úgy az evangélikusok, mint a reformátusok 4 — 4 super-
intendentiát szervezzenek, a superintendenseket a saját 
lelkészeik közül válasszák, tehát azok honfiak (állam-
polgárok) legyenek, a superintendentiák megteremtésével 
azonban a hivekre újabb terhek ne háruljanak, hanem 
elégedjenek meg a superintendensek rendes lelkészi fize-
téseikkel. A megtörtént választásokról pedig a helytartó-
tanács értesítendő. 

(DunántúlisuperintendensséekkorTóth Istvántéti lel-
kész választatott, a kit Perlaky József nemeskéri, majd Fábry 
Gergely előbb győri, később vadosfai lelkész követett.) 

A magyar új testámentumot is kinyomatta ez évben 
a gyülekezet, és pedig Torkos András indítványára az 
ő általa fordítottat. Ez 200 frtba került, készpénz pedig 
nem volt a kasszában. Elrendelték tehát, hogy az özvegy 
Hochstockné - féle hagyományból fizessék azt ki. De 
miután ez sem folyt még be egészen, Schaeffer Kristóf 
gondnok a sajátjából előlegezte a szükséges költsége-
ket. A kiadás csakhamar elfogyott, úgy, hogy 1736-ban 
második kiadás vált szükségessé, melyre 150 forintot 
szavaztak meg. 

1736-ban már egy sereg új névvel is találkozunk 
a konventtagok között: Klauser, Erhard, Reisch, Rajts, 
Erdélyi, Holzgartner, Fekete, Conrady, Bodó György 
(később a gyülekezet ügyésze), Lockinger, Fürdős, Basi, 



72 

Ostffy, Alling, Bognár, Sümeghy, Kasza, Tóth, Lasatits, 
Ujlaky, Halbrax, Matkovieh, Horváth, Fábry, Gyömörey, 
Tisztapataky, Gömöry, Rádl stb. 

A lelkészek eleinte nem vettek részt a konventülése-
ken ; ügy látszik, akkortájban ez nem volt még szokásos. 
1739. február 2-ikán említi először a konvent jegyző-
könyve, hogy Németh Sámuel lelkész is ott volt az ülésen. 

A gyülekezeti pénzek behajtása, a melyek tudni-
illik kamatra voltak kiadva, sok bajt okozott. Kezdetben 
egy-egy buzgó konventtagot bíztak meg azzal, hogy a 
késedelmes adóstól szedje be tartozását, így pl. 1726-ban 
Lepossa Jánost kérték fel, ki már akkor kapitány volt, 
hogy Schönberger Józsefné tartozását hajtsa be. Lepossa 
meg is felelt megbízatásának, a mennyiben az adós kúriá-
ját elárvereztette s az annak vételárára befolyt 75 frtot 
a konventnek átadta. De később a gyülekezeti ügyésznek, 
Bodó Györgynek, annyi dolga volt a behajtással, hogy 
még két konventtagnak adtak megbízást azzal, hogy le-
gyenek a segítségére ebben a munkában Bodónak. 

Az iskolák szép színvonalát jellemzi, hogy a tanító-
kat egymásután hívták el máshová, a mi bizonyára nem 
történt volna meg, ha a mesterek képzett tanférfiak nem 
lettek volna. 1736-ban Weigel János conrectort hívják el 
Beszterczebányára, a kinek szép elbocsátólevelet s egy-
szersmind ajánló okiratot is adnak, azonkívül pedig meg-
kapja 64 frtnyi hátralékos fizetését. Az ő helyébe Torkos 
András lelkésznek a Kelemen-féle alapítvány kamataiból 
kiképzett József fiát hívják meg, a ki külföldi egyetemen 
tanul, meghagyatván neki, hogy még odakinn szentel-
tesse fel magát, a mely feltételtől azonban később el-
tekintettek. De Torkos József mentegetődző levelet irt, 
hogy ő a conrectori állást el nem fogadhatja (alighanem 
keveselte), mire újból meghívták. 1737. március 5-ikén 
kelt levelében aztán hajlandónak mutatkozott az állás 
elfoglalására s igéri, hogy négy hét alatt megérkezik. 
1737. junius 21-ikén be is iktatták ünnepélyesen a hivata-
lába Fábry Gergely rector, Tóth János senior és Némethy 
János vicesenior által; az ünnepen ott volt még az egyház 
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képviseletében Torkos János orvosdoctor és Conrady 
György konventtag is. Az egykorú jegyzőkönyv szerint 
megtartatván a „Jövel Szentlélek", Fábry avatta fel Torkost, 
mire ez igen szép beszédet mondott. Fábry ózonban, a ki 
e felavatásnál oly nagy szerepet játszott, rövid ideig ma-
radt Győrött. Elment búcsú nélkül, de később megbánva 
ezt, megkövette a konventet ennek nyilt ülésében, mire 
megengedték neki, hogy a hívektől a szószékről búcsúz-
zék. Fábry helyére aztán Torkost választották diakónus-
nak, kikötvén, hogy mielőbb szenteltesse fel magát. 

Torkos atyja, András, ez időben már igen beteges 
lévén, a lelkészi teendőket Tóth János segédlelkész vé-
gezte helyette, a ki 1737. nyarán távozni kényszerülvén, 
a helyettesítésért négy aranyat ajándékoztak neki, helyébe 
pedig Némethy lelkészt hívták meg. 

Abban az időben a Bécsben székelő udvari kancel-
lária hatalmasainál nehéz volt valamit kijárálni. Nagy 
urak voltak azok épúgy, mint a helytartótanács tagjai 
s azért szokásos volt bizonyos, ágenseknek nevezett 
közvetítőket felkérni arra, hogy valaminő kérvény ügyét 
sürgessék meg, járjanak közbe annak kedvező elintézése 
tárgyában. A közlekedés akkoriban még nehézkes volt; 
több napi kocsiútba került, míg valaki a császárvárost 
elérhette. Ennek dacára azonban ki volt annak téve, 
hogy napokig sem bocsájtották kihallgatásra. Idegen 
embernek drága volt az élet ott fenn már akkor is, meg 
aztán otthoni dolgai sem engedték, hogy hetekig távol 
legyen hazulról. Az ágensre bízta tehát a dolgát, a ki állan-
dóan Bécsben élvén s különben is bejáratos lévén már 
ezekbe a hivatalokba, az ügyesbajos ember dolgának az 
elintézésére bízvást vállalkozhatott. 1741-ben egy Gunst 
Jakab nevű egyén volt a protestánsok bécsi ágense, 
amiért a győri gyülekezettől is állandó fizetést kapott 
és pedig évenkint 40 frtot. A győriek azonban, úgy 
látszik, nem voltak megelégedve szolgálataival, mert 
éveken át nem fizették a honoráriumát, úgy hogy az, mikor 
a hátralékjmár 240 frtra szaporodott, Zsitkovszky István 
által pontos fizetésre szólította fel őket. 
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A győri gyülekezet levelesládája egy érdekes kor-
festő levelet őriz, a melyet egy Dobner nevű egyén irt 
1721-ben. Hogy kihez van intézve, meg nem állapít-
ható. De a levél tartalmából kivehető, hogy annak írója 
egy földesúr által azzal lett megbízva, hogy az illetékes 
hivatalokban járja ki a kérvényező számára a templom-
építés és istentisztelet-tartás jogát, a melyre vonatkozó-
lag tudvalevően akként intézkedett a törvény, hogy a 
földesúr építhet templomot a saját birtokán s istentisz-
teletet is tarthat ott, de csak családja számára; vagy 
legalább is a gyakorlat csak e feltétellel engedte ezt 
meg (1681 : 26. t-c. 21. §). 

A levél, a melyet érdekes stílusa s a közállapotokat 
élénken feltüntető tartalma miatt ideiktatunk, bizonyára 
egy ily ügyben Íródott s minthogy bennünket is érinthet, 
a mennyiben a győri egyház küzdelmeire — a melyek 
kétségkívül hasonlóak voltak a többiekéhez — élénk 
fényt vet, itt közöljük szószerint: 

»Spectabiiis, Perillustris ac Generose Domine, do-
mine mihi colendissime! Tudósítom az Urat, hogy die 
19. Julii Bécsbe érkeztem az Ur dolgában, a hol azon-
nal Sigrai uramat megudvarlottam, ki is approbálta az 
Memoriálist, mondván, hogy igenis praesentálnyi lehet 
méltóságos Cancellárius Uramnak, de talán az diaetaliter 
determinált Commissióra fog relegáltatnyi,1 melynek kez-
dete 1. Novembris anni eurrentis lészen. Mindazonáltal 
mivel az ministeriális deputatio elvégezte, hogy mind-
addig in statu quo azonban maradjon, úgyszinte Török 
István2 Uram is tarthat ha vagyon az maga Curiáján 
Praedicatort és hozzátartozandókkal együtt praedicatiot 
hallgathat. Mellyet is Báró Hellenbach statuált, hogy 
senki meg nem tilthattya, mondván, hogy nem kellene 
az alföldieknek oly bokrosoknak lennyi. Minekutánna 
pedig 23. első Consilium lett volna és az Memoriálist 

1 Azaz az 1715 : 30. t.-c. által megnevezett bizottság elé utasíttatik 
a kérvény. 

2 Ez a Török István azonos azzal a telekesi Török Istvánnal, a ki feleségé-
vel, Komáromy Katalinnal, a gyülekezet pártfogója és alapítványozója volt. 
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a Cancellarius Ő Excellentiájának praesentáltam, 25. re-
comendáltam az dolgot Péterfi Uramnak O Nagyságá-
nak, a ki is reméllette, hogy megnyerhettyük mondván, 
hogy mind nekünk, mind pedig pápistáknak hasznukra 
lészen. Ugyanezen nap a Cardinális O Eminentiájánál 
audientiát nyertem, ő engem azonnal megismert, kinek 
is Memoriálist átadtam és szóval is proponáltam, ő azt 
felelte, hogy jóllehet dioecesisbeli legyen, mindazonáltal 
magátul nem lehet, hogy templomot az Urnák adgyon, 
ha pedig O Felsége a Caneellária által ezen instantiát vele 
közli, ő lelkiismerete szerint megmongya, mit sentiál; a 
dolog igy lévén, ellent nem fog benne tartanyi. Eodem 
eltemettetett az Hassiai ablegatus 26-kán. Az excellentiás 
Cancelláriust megudvarlottam, de a Cardinalis Csáky 
() Eminentiája eljövetele miatt sem én, se sopronyi 
Senatorok, se Báró Smidek, se pedig Adelphi nem nyer-
hettünk audientiát, mivel azonnal az Tanácsba ment. Az-
előtt pedig a Seeretarius Koller szállásán voltam, ki azt 
mondotta, hogy egy nemes embernek se volna szabad 
praedicatort magánál tartanyi és az Caesaris Leopoldi ex-
planationem in Cancellaria asservatam adott, a mellyben 
ipsa formalia mandati találtatnak ilyen módon: Quod 
vero ad Generalia puncta, quae universi Augustanae et 
Helveticae sequant, diversi modi interpretari videntur et 
cum facultate in arcibus, castellis curiisque nobilitaribus 
capellas et oratoria erigendi, in quovis tali loco praedican-
tes intertenere autoritatem se habere. Praeterea vigore arti-
cularis clausulae (salvo jure Dominorum terrestrium) de 
subjectione jobbagionali jureque servitutis corporis intel-
ligi, 11011 vero ad conscientiam trahi debere patarent: ea 
taliter intelligenda esse, Sua Majestas Sacratissima de-
claravit et quidem quoad primum Facultate erigendi 
capellas et oratoria pro privatis duntaxat imo habendis 
praecibus et sepulturis concessam et in illis cum familia 
sua prout in locis articulariter omissis in domo sua 
orare, postillas legere, nullatenus tamen alios vicinos 
vei proprios subditos, tantominus praedicantes eo tan-
quam ad privatam duntaxat suae domi aut Residentiae 
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oratoris locum admittere integrum sit aut licet. Per 
Sacratissimam Caesaream Regiamque Majestatem Viennae 
die 2. Április Anno 1691. Délután Sigrai, Vainóczi, 
Erdődi, Zinsendorf Uraimékat kerestem, de délelőtt se 
utána otthonn nem találtam. Die 27. azt felelte az püspök 
Erdődi: Gondoltam, hogy Kegyelmed Religio dolgában 
jő hozzám, nem szégyenli Kegyelmed, templomot tőlünk 
kérnyi ? Többet is tréfált, mivel mondottam, hogy inkább 
Catholicusoknak instantiája volna, mivel egy Lutheranus 
pro solo usufructu ad dies vitae1 a pápistáknak tem-
plomot akar építenyi. Vainóczi addidit: Prius vellent 
suae Dominationes deflorare templum.2 Kire feleltem, 
hogy jobb volna özvegy asszonyt vennyi, hogysem mint 
feleség nélkül élnyi. Utoljára az Expeditorhoz relegál-
tattam, ki megmutatta az Cancellariusnak indorsatióját3: 
Dominus Instans remittitur ezen instantiával ad Com-
missionem in negotio Religionis determinatam et mox 
celebrandam.4 Azért mindjárt kocsit fogattam, 28-ikán 
hujus Soproriyba érkeztem. Véletlen eset ez a Resolutio, 
mivel Sigrai Uramat kértem, hogy várjon, míg az Ur 
maga meg fogná udvarlanyi, de csak azonnal, mihelyt 
elolvastatott az Memorialis, hirtelen az Indorsatio követ-
kezett. Rövidnap meghallom az felföldieknek adatott 
resolutiót és mi más bizonyos dolgokban történik, mellyet 
továbbra és ha lehetséges volna szemben. Ha az Ur 
föl nem jöhetne, csak parancsolna az Ur, hogy szóval 
informálhatnám az Urat szállásán. Obligatissimus servus: 
Seb. Ferd. Dobner." 

Az a bizottmány, melyre ez a levél is hivatkozik 
s melynek megemlítésével utasíttatott el a kérvényező 
templomépítési kérelme a kancellária részéről, a mennyi-
ben vallási dolgokra^nézve e bizottmány egyedüli hatás-

1 A kérelmező j csak saját maga számára akart templomot építeni, 
melynek fentartási joga az ő halálával megszűnt volna. 

2 Azaz, liogy a templom szüzességét előbb elvennék, mielőtt az a 
katholikusoké lenne, mert előbb használnák. 

3 A kérvény hátlapján hozott végzését. 
4 Tehát kervényezőt is az országgyűlésileg kiküldött bizottsághoz 

utasították. 
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körét vitatta, azonos volt az u. n. vallásügyi bizott-
mánnyal, mely 1721-ben kezdte el működését Pesten, 
az 1715: XXX. t.-c. határozatai alapján. A bizottmány-
ban — mint jeleztük — nem tudtak megállapodásra 
jutni. Az iránt sem egyeztek meg, hogy eljárásuk alapjául 
melyik törvényt fogadják el? A protestáns tagok a mel-
lett küzdöttek, hogy a bécsi és linczi békekötések, vala-
mint a koronázási hitlevelek szelleme legyen irányadó, 
míg a katholikusok az 1681. és 1687. — tehát nem 
valami nágyon szabadelvű — törvényekre támaszkodtak. 
Utoljára is a katholikusok felfogása diadalmaskodott. 
De ezzel még nem volt eldöntve a vita, mert a protes-
tánsok helytelenítették az 1691-iki Lipót-féle magyará-
zatot is (explanatio) és követelték, hogy mutassák fel 
e rendeletnek azon eredeti példányát, melyet Lipót 
Széchenyi kalocsai érsekhez küldött. A bizottmányhoz 
úgy a protestánsok intéztek sérelmi panaszokat, mint a 
katholikusok ellenmondásokat. Ez utóbbiakban eretnekek-
nek, zavargóknak, hitehagyottaknak, elcsábítottaknak ne-
vezik a protestánsokat, a kik állítólag minden reményüket 
a háborúba vetik, a kedvező törvényeket fegyveres erő-
vel csikarják ki, a törökkel cimborálnak, szóval nem 
érdemesek a királyi kegyelemre. 

A vallásügyi bizottmány e szomorú vitái méltó hát-
terét alkotják azon zaklatásoknak, melyek dacára a temér-
dek törvénynek és rendeletnek, hazánkban a protestán-
sokat s így győri hitfeleinket is folyton-folyvást érték. 
Nem volt békesség. A katholikus papság, sőt a világi 
hatóságok is, minduntalan okot szolgáltattak a jogos 
panaszkodásra. Az evangelikus lelkészeket megakadá-
lyozták betegeik látogatásában; karhatalommal távolítot-
ták el őket a temetésektől stb. 1715-ben még folyamodott 
az eklézsia Győr városához, hogy a magistrátus nyilat-
kozzék, vájjon igaz-e, hogy szabad vallásgyakorlatukban 
akadályozni akarja őket? Mire a városi tanács azonnal 
elintézte a kérvényt határozatilag azzal, hogy a vallás 
dolgában sohasem kivánt és jelenleg sem óhajt be-
avatkozni, sőt szívesen látja a nép szaporodását. E békés 
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hangulat azonban nem sokáig tartott. 1720-ból már jegyző-
könyvi nyomokra akadunk, melyek a zaklatást nagyon 
is fényesen bizonyítják. 

A Nagygeresden, 1720. évi december hó 14-ikén 
Kontor István győrrnegyei püspökhelyettes által egy 
jegyespárnak a malomsoki evangelikus lelkész által tör-
tént megesketése ügyében felvett jegyzőkönyv közelről 
érint minket már csak azért is, mert ez a Kontor volt 
az, a ki néhány év múlva a győri evang. lelkészeket is 
mindenféle úton-módon üldözte. 

A nagygeresdi jegyzőkönyv-töredék a jelzett ügy-
ben a tanukhoz intézett kérdéseket tárja elénk csupán, 
de jellemzőnek ez is elég jellemző, kétséget kizárólag 
jelölvén meg a tanúhallgatás zaklató irányzatát és fel-
tüntetvén azt is, hogy a katholikus papság egyházi funk-
cióinak kizárólagos jogát mindazokon a helyeken, melyek 
nem voltak mint protestáns templomszékhelyek törvénybe 
iktatva, mily kényesen védelmezték s mennyire kény-
telenek voltak ily helyeken a protestánsok is a kath. 
lelkészek funkcióit igénybe venni. 

„Anno 1720. die 14. Decembris facta est Inquisitio 
in Nagy Geresd, comitatu Soproniensi, existente erga 
Compulsorium mandatum Illustrissimi et Reverendissimi 
Domini Generalis Vicarii Jaurinensis Stephani Kontor, 
per me infrascriptum ad Instantiam Circurnspecti Stephani 
Tatay, Praedicantis Malomsokiensis, seeundum Infra-
scripta de eo utri puncta: 

1. Tudgya-e az Tanú, avagy hallotta-e, hogy mostani 
folyó 1720. esztendőben, Kisasszony havának 8-dik nap-
ján, midőn Marczaltőn lakozó Bosóky Örzsébet asszonyt 
Borbély András uramnak kérték Nagy Geresdre, meg-
mondották-e s voltaképen megvallották-e, hogy szegény 
legény, nem is Nemes ember, hanem jó és értelmes mester-
ember és semmi hazugsággal nem hajtogattatott-e az 
Menyasszony hozzámenni ? 

2. Tudgya-e és hallotta-e az Tanú, hogy az hiitözésre 
se Praedicator1, se Geresdi emberek nem kényszerítették 

1 Tudniillik az evang. lelkész. 
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az Menyasszonyt, hanem maga szabad akarattyábul és 
örömmel állott elő? 

3. Tudgya-e és hallotta-e az Tanú, hogy mikor az 
Menyasszony más napra akarta halasztani az hütözést, 
az Praedicator úgy az vőlegény magához tartozandó 
böcsületes Geresdi uraimékkal eggyütt víg Bucsut akarván 
venni mind az Menyasszonyiul, mind pedig az Attyafiaitul, 
maguk hittak vissza az Attyafiai az Menyasszonynak 
magával eggyütt Praedicator Uramat hütözésre Vőlegény-
nyel és hozzátartozandó Geresdi Uraimékkal eggyütt ? 

4. Tudgya-e vagy hallotta-e az Tanú, hogy midőn 
az Földes Urnák Residentiális Palotájában fölmentek 
volna Szanyi Plebanus Lasek Ferencz Uram füle halla-
tára mondotta az Praedicator Ur : Atyámfia, ha kedvetek 
van az összeadatásra, ide előmbe állotok és azontúl elő-
állottak szabad jó akarattyukból ? 

5. Tudgya-e és hallotta-e az Tanú, hogy reá kérdezte 
az Praedicator mindeniket, ha szeretik egymást? És nagy 
szóval mindegyik azt felelte, hogy szereti, Plebanus Uram 
füle hallatára? 

6. Tudgya-e és hallotta-e az Tanú, hogy se Szanyi 
Plebanus Uram, se senki sem mondotta egy szóval is 
Praedicatornak, hogy meg ne esküttesse őket? 

7. Tudgya-e és hallotta-e az Tanú, hogy az Meny-
asszony maga mondotta volna, hogy őtet ne esköttesse 
Plebanus Uram, hanem az a ki helyben vagyon, úgy-
mint Praedicator? 

8. Tudgya-e az tanú, hogy az Menyasszony bizo-
nyosan Marczaltőn lakott akkor és nem Óvárot t?" 

De találunk nyomokat oly inkvizíciókra is, a melyek 
már Győrött történtek. 1724-ből való az a feljegyzés, 
mely annak nyomozásáról szól, hogy a győrújvárosi 
evang. lelkésznek tényleg, ősi szokás alapján, joga volt-e 
a belvárosban lakó híveiről is gondoskodni ? A jegyző-
könyv az erről szóló tanúvallomásokat tárja elénk. Persze 
ebben is jogsérelmet látott a katholikus papság, holott 
bizonyos, hogy Győrött csak az Újvárosban lévén evang. 
lelkész, ennek a hatáskörébe tartozott a belvárosi hívek 
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lelki szükségletének ellátása is; hiszen azoknak külön 
lelkészük nem volt, Győr meg viszont egész területében 
egységes várost alkotott. 

„Extractus Inquisitionis." 
Anno 1724. die 12.Junii penes Compulsorium Judicis 

Curiae per Stephanum Zahorák, Juratum Tabulae Regiae 
et Spectabilis Domini Magistri Gabrielis Kapy, offieii 
Judiciaris Curiae Regiae Protonotarii scribam peractae: 

Dominus Stephanus Biró, Assessor Tabulae Distric-
tualis Transdanubianae, cath., annorum 49, fatetur: Tudgya, 
hogy mióta az Praedicatorok Újvárosban laknak, minden-
kor szabadon az belső Városba bejártak és ott szükség 
idején mindennémű Papi hivatalokat véghez visznek, úgy-
mint: gyóntatták Nagy Mihályt, Zádorinét és Biró Jánost 
a maguk házuknál a Belső városban, esküttették a Városban 
Kenesseyvel Kutas leányát, Sembergert Miskei leányával. 

Catharina Vadász, Georgii Szabó Relicta, annorum 
48, cath., fatetur, uti primus eo addito: Maga hivatta az 
Urához, ki kalvinista volt, a Praedicatort és a házánál 
a belső Városban gyóntatta meg. 

Magdalena Mikolás, Caspari Szőke Relicta, cath., 
annorum 50: Jelen volt, midőn Hajnal Ferencné Asszo-
nyom a Lutheranus Praedicatornak kétszer gyónt meg 
betegségében annak házánál. 

Dominus Joannes.Fiáth, Consiliarius Consilii Locum-
tenentialis, cath., annorum 72, fatetur uti primus, addito: 
Nem vizsgálta, a Sacramentumokat hol és mikép ad-
ministrálták, de jelen volt, a midőn a belső Városban 
esküttette meg a luth. Praedicator Győri Péter Uramat 
Iványos Miklós leányával. 

Catharina Fürdős, Domini Joannis Fiáth conthoralis, 
cath., annorum 65, uti primus, eo addito: A midőn 
az Tanú maga is Calvinista volt, mind magát, mind 
Attyát és Annyát sokszor gyóntatta meg a Praedicator 
a belső Városban. 

Maria Barbara Czihlerin, Martini Czihler Contho-
ralis, cath., annorum 34, hallotta, hogy a Praedicatorok 
gyóntatni járnak be az Városban. 
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Georgius Baranyay, Senator oppidi Jaurinensis, cath., 
annorum 43, uti primus, eo addito: Hogy azelőtt két esz-
tendővel a maga Borbély legényét is a Calv. Praedicator 
gyóntatta meg betegségében maga belső Városi házánál. 

Margaretha Derdin, cath., annorum 70: A maga ura 
is luth. volt, de mivel a szobában a beteg uránál 10 vagy 
12 ember volt mindenkor, azért be sem ment a szobában 
és így nem tudgya, meggyónt-e az Ura vagy sem?" 

Ezek a tanúvallomások tehát míg egyrészt igazolják 
azt, hogy a katholikus papság nyomozat tárgyává tette 
az evang. lelkészek belvárosi működését, vagyis ez ellen 
okvetlenül fel akart lépni, mert máskülönben a kérdést 
nem feszegette volna; másrészt viszont, dacára, hogy a 
tanuk kivétel nélkül katholikusok voltak, szép elégtételt 
nyújtanak az evang. lelkészeknek, mert azt bizonyítják, 
hogy ezek csak régi szokásjogukat gyakorolták, mikor 
belvárosi híveiket felkeresték, valamint hogy hívás nélkül 
sehol meg nem jelentek, sehol lelkészi funkciójukat nem 
erőszakolták. 

Az üldözések listája különben e tárgyban igen gaz-
dag. Itt van még egy akkori maradvány, 1721-ből, midőn 
nádori ítélőszéki pecsét alatt kiadott rendelettel több idő-
sebb győri polgár hallgattatott ki az iránt, vájjon emlék-
szik-e arra, hogy az 1681-iki soproni országgyűlés idejé-
ben a protestáns lelkészek a belvárosban működtek-e? 

Extractus Inquisitionis. 
Anno 1721. Diebus 20. et subsequentibus Mensis 

Mártii penes Compulsorium suae Excellentiae Palatinalis 
Comitis Nicolai Pálffy, Protonotarii Spectabilis Domini 
Magistri Francisci Szlulia, die 27. Mensis Februarii 1721. 
Comaromii ematratum, medio Tabulae Regiae Jurati et 
apud titulatum Protonotarium Seribam agentis Josephi 
Nedeczky, idiomate Hungarico peractae: 

Hogy a török háború és Bécs megszállása előtt 
az 1Ó81. esztendőben Sopronyban tartatott országgyűlés 
alkalmatosságával a Lutheranus és Calvinista Praedicato-
rok a Győri belvárosban ismét újra bevitettek és ottan 
mintegy három hétig az két Confession levő lakosoknak 

6 
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s közönséges Isteni szolgálattyuknak szabad folytatásá-
ban voltak, az honnand azon három hét múlván kikölle-
tett ugyan Újvárosban megmondott Praedicatoroknak 
mennyi, Religiojuknak állapottya oda helyheztetvén, 
mindazonáltal Bécs és Győr városoknak megszállása 
alkalmatosságával ismét a belső Városban bevitetvén, 
ottan mindennemű hivatallokat a Lakosoknál végben 
vittek és egész végéig a Török háborúnak, sőt három 
holnappal tovább békességes Exercitium mellett ben-
laktak a Városban, egy szóval a Török háború előtt és 
az alatt s az után mintegy két Esztendeig laktanak a 
Praedicatorok a belső Városban és szabadon vittek vég-
hez papi tisztyeket, hanem annak utánna a Győri Püspök-
nek és más több Pápista uraknak parancsolattyábul kül-
dettek ki mind a két Religion levő Praedicatorok ismét 
a külső Városban és pedig erőszakkal, fegyveres Német 
Militia által, az hol annak utánna, mind az inquisitiónak 
idejéig úgymint 1721. esztendőig békességesen laktak és 
nemcsak a külső Városban mindennemű hivatalt és Isteni 
szolgálatot az külső és belső Városi Lakosoknak meg-
tettek, hanem a belső Városban is szabadon bejárván, az 
ott való Lakosok közül való betegeket látogatták, gyón-
tatták, a városbul az halottakat énekszóval a temetőre 
kikísérték s halotti praedicatiot tartottak és igy az Temp-
lomoknak és Oskoláknak bírásában egész addig nem 
többször, hanem a midőn 1713. Esztendőben a Templo-
mok és Oskolák elégtenek, az újonnan teendő építetés-
ben impediáltatván, egyszer háborgattattak és igy békes-
ségben megmaradtak. 

A midőn az Religiónak illy békességes Exercitiumja 
volt az külső és belső Városban, akkor szintén hasonló-
képen szabad vala a Praedicatoroknak Szigetben és Rév-
faluban betegeket látogatni, gyóntatni, az ott való teme-
tőre az holtakat énekszóval kikísérni s ottan halotti 
Praedicatiokat tartani. Ezen lakosoknak azonban gyer-
mekeit szabad volt az Újvárosi Lutheranus és Calvinista 
templomban általvinni, ott keresztelni és esküttetni. Ha-
nem ezen hivatal bel i szolgálatoknak Szigetben és Rév-
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faluban való végbenvitelétől a Földes Ur által úgymint 
a Győri Püspök által ezen Inquisitio előtt mintegy 3 esz-
tendővel eltiltattak. 

A Német Kovácsok és Mészárosok Czéhén kívül 
más Czéhbeti már nem vettek be az inquisitio idejében 
Lutheránus vagy Calvinista Lakost, hanemha Pápistává 
lett, sőt a melly Lutheranus vagy Calvinista már a Czéh-
ben benvolt, az is kényszeríttetett a Káptalan által a 
Processiokra és Offertoriumokra s holmi más, az ő 
Religiója ellen való Ceremóniákra. 

In liac Inquisitione erant testes 18, utpote: 
Nobilis Michael Kálmán, calv., annorum 58. 
Nobilis Senior Joannes Patonay, Borbély, calv.,ann.67. 
NobilisJoannesTököly,cath., Praesidiijaurinensis Na-

tionalis Militiae equestris vigiliarum Magister, annorum 56. 
Nobilis Georgius Nedőczy, lutli., ejusdem Militiae 

Lajdinantus, annorum 63. 
Nobilis Matheus Pesthy, cath., annorum 70. 
•Civis Thomas Vissy, cath., annorum 58. 
Nobilis Michael Török, luth., annorum 67. 
Nobilis Joannes Sorok, comitatus Jaurinensis Juras-

sor, luth., annorum 61. 
Providus Stephanus Török, cath., annorum 88. 
Nobilis Caspar Kapronczay, comitatus Jaurinensis 

Vicegerens, cath., annorum 62. 
Civis Thomas Ráday, cath., annorum 70. 
Nobilis Anna Zádory, primum Georgii Kövecses, 

expost Georgii Molnár nobilium relicta Vidua, cath., 
annorum 83. 

Providus Stephanus Vörös, calv. Révfalusiensis, 
annorum 54. 

Civis Andreas Dosa, calv., annorum 60. 
Providus Joannes Cseh, calv., annorum 75. 
Strenuus Stephanus Csonka, luth., suprafatae Militiae 

stipendiarius, annorum 75. 
Strenuus Petrus Listák, calv., ejusdem Militiae 

stipendiarius, annorum 60. 
Providus Georgius Kiss, calv., annorum 66". 
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Ez egykori maradvány megértéséhez elő kell ad-
nunk, hogy 1721. körül már igen lábrakaptak a zakla-
tások. A katholikus papság, illetve a püspök és a káp-
talan folyton inkviráltak oly irányban, hogy az evang. 
lelkészeknek egyáltalában joguk van-e máshol, mint az 
Újvárosban, működni. A kihallgatott tanuk természete-
sen, mint a kik közül ebben az okiratban 18-nak közöl-
tetik a neve, kora, vallása s polgári állása, az evang. 
lelkészekre újra meg újra kedvezően vallottak, mert iga-
zolták a jogszokást, hogy azok éveken át bejártak bel-
városi híveikhez. A tanukat pedig, a mint láttuk, a leg-
különbözőbb társadalmi állásuakból keresték össze; volt 
köztük katona, nemes, polgár, de idézett vallomásuk 
a protestáns papok eljárásának jogtalanságát nem volt 
képes bizonyítani. 

Azonban a vész tornyosult már. Fekete fellegek 
jártak akkor a protestáns egyház egén s az 1715 : XXX. 
törvénycikkel kiküldött vallásügyi bizottság működése is 
meddő maradt. A már jelzett viták, a melyek a körül 
forogtak, hogy a vallási kérdésekben minő források sze-
rint döntsenek, hogy azokban a méltányosság is szerepet 
játsszon-e, vagy pedig csak a legmerevebb ellenszenv a 
Protestantismus iránt: azt eredményezték, hogy 1731-ben 
III. Károly király az amúgy is kimondottan katholikus 
irányzatú kir. helytartóság útján leiratot intézett a bizott-
sághoz, a híres Carolina Resolutiót, melynek szövege 
így hangzott: 

1. A protestáns vallás alapjául szolgálnak az 1681:25. 
és 26. törvénycikkek és pedig az 1691. fejedelmi ma-
gyarázat szerint. 

2. Nyilvános vallásgyakorlat illeti hát csupán az 
1681. törvénycikkekben megnevezett helyeket, a többie-
ket csakis magános. 

3. Ez utolsók köteleztetnek a római katholikus lelké-
szek egyházi szolgálatát igénybe venni, rendes díj mellett. 

4. A földesúri jogok épen hagyatnak, de a vallási 
újítások felsőbb helyen bejelentendők. 



85 

5. A superintendensi hivatal meghagyatik ugyan, 
de a világi hatóság őrködend a lelkészek hivatalos el-
járása felett s a római katholikus esperesek itélendik 
meg azok szellemi képességét. 

6. A hithagyók szigorúan büntetendők. 
7. A vegyes házasok római katholikus lelkész által 

esketendők. 
8. Köteleztetnek a protestánsok minden római katho-

likus ünnepet megülni s a kézművesek még a templomi 
meneten is megjelenni. 

9. A protestáns tisztviselő köteleztetik az országos 
esküt hivatalvesztés büntetése alatt letenni.1 

A hány pont, annyi sérelem. Nem elég, hogy a 
királyi döntés az irányadó bécsi és linczi béke, illetve 
ezeknek a Corpus Jurisba iktatott szövege helyett az 
1681. évi országgyűlésnek az uralkodó részéről csakis 
a kényszer hatalma alatt elfogadott s az előzményekhez 
képest határozott visszaesést feltüntető szövegét jelenti 
ki a protestáns vallási sérelmek elbírálásánál irányadó-
nak, hanem kivált ennek a rendeletnek 3., 5., 7 — 9. pontjai, 
mind egy-egy ökölcsapást jelentenek a protestantismus 
arcába. Ez a rendelet valóban perfid. Mert akkor, mikor 
az országnak annyi törvénye biztosította már az evangé-
likusok és reformátusok vallásszabadságát; akkor, midőn 
a bécsi és linczi békekötésekben a nemzet a fegyver hatal-
mával kényszerítette uralkodóit arra, hogy a protestánsokat 
többet ne háborgassák; akkor, midőn még a reakcioná-
rius Lipót is kénytelen volt lerakni izzó szenvedélyének 
a szövetnekét az 1 öS 1 -íki országgyűlésen; akkor, midőn 
a szóban forgó rendelet kibocsátójának az uralma alatt 
is már törvényhozásilag védték meg a protestánsokat: 
akkor az ország protestánsainak nagy részét arra kénysze-
ríteni, hogy katholikus lelkészekhez forduljanak egyházi 
ügyeikben, a superintendenseket a katholikus esperesek 
felügyelete alá helyezni, a vegyes házasokat a katholikus 
lelkész elé kényszeríteni, a protestánsokkal a kath. ünne-

1 Liszkay: id. m. 24. lap. 
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peket megületni s az akkor tisztára katli. jellegű hivatal-
noki eskü letételére kötelezni a protestáns tisztviselőket, 
ez bizony könnyelmű játék volt a királyi hatalommal! 

És elkövetkezett Mária Terézia uralma, a mely oly 
politikai ügyességgel tudta a magyarokat a bécsi udvar 
fénykörébe vonni, de a mely alatt nemcsak a magyar 
nemzet lett nemzeti mivoltából teljesen kiforgatva, ha-
nem a protestantismus is nem egy oly csapást volt 
kénytelen elszenvedni, a melyből hogy kigyógyult, azt 
csakis az igazsága tudatába vetett erős hite képes meg-
magyarázni. Minden oldalról meghúzták a vészharangot 
a protestantismus felett. Elvették számos templomát, meg-
tiltották istentiszteleteit, szóval a sírba akarták dönteni 
elődeink ősi hitét. De az diadalmaskodott s azt, a mit 
a koronás királynő, Mária Terézia, a kinek trónját a 
magyarok mentették meg, ártott nekik, azt jóvátette a 
kalapos király, a koronázatlan s hitlevelet nem adó 
császár, II. József. 

A Mária Terézia-féle üldözések uralkodásának első 
éveiben még egyáltalában nem tapasztalhatók. Ez nem is 
csoda. Tele volt bajjal akkor a Habsburg-ház, melynek 
ősi trónját inogtatták az irigy szomszédok. A királynő 
kénytelen volt hű magyarjaihoz fordulni s azok nem is 
késtek Pozsonyban lelkesen kiáltani oda neki a „Vitám 
et sanguinem !"-et. Ekkor még az egész országban inkább 
a szeretet honolt. Egyik felekezet a másikkal nem tor-
zsalkodott, sőt összeolvadt a trón védelmében. Ezt illusz-
trálja Győr város tanácsának az a végzése is, melyet a 
két protestáns felekezethez 1743-ban intézett ezeknek 
abbeli kérelmére, hogy Győr szabad királyi várossá lévén, 
adjon nekik szabadságlevelet arról, hogy vallásszabad-
ságukat örökre biztosítja. 

„Megértvén ezen nemes tanács — így szólt a küldött-
ség kérelmére adott határozat — feles számmal concur-
rált deputatus Uramék praesentiájokban az Augustana 
és Helvetica Confession levő belső és külső Városi Lakos 
Uraiméknak benyújtott instantiájokat és kéréseket, mivel 
kívánságuk ollyasnak találtatik, az melly semmi törvény-
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telenséget és rendetlen dolgot magában nem foglal, hogy 
tudniillik ezután is, mint eddig, eő kegyelmek az con-
civilitásban nemcsak maradhassanak, hanem hogy jövendő 
időkben is házoknak s appertinentiáknak szabad vásár-
lásában, megtartásában és városi beneficiumok partici-
patiojában eddig való mód szerint persistálhassanak, deter-
mináltatott: Hogy annyiban az mennyiben ezen nemes 
tanácsnak tehetségében ezen dolgok állhatnak és tőle 
kitelhető ugyanis azon szabadságban, melyben ez ideig 
is eő kegyelmek voltanak s éltenek, manuteneálni, con-
serválni és megtartani kész s kivánja is, akarván inkább 
azt, hogy a szép harmónia és edgyesség által mind az 
kivánt belső csendesség közöttünk tovább is observál-
tassék, mind pedig az közönséges és történhető terhek-
nek edgyes erővel való viselésére alkalmatosabbak lehes-
sünk s ez által városunknak is nevelkedését s szaporodá-
sát tapasztalhassuk. Ilyes determinatioja azért ezen nemes 
tanácsnak in conformitate determinationis anni 1715. die 
12. Februarii1 emanatae említett instans Uraiméknak dor-
sative hisce kiadattatik. Győrött, die 25. Febr. 1743." 

De röviddel később már egész más hangon beszél-
tek a protestánsokkal. 1747-ben már újra a miatt zak-
latták az evangélikusokat, hogy volt-e nekik elemi és 
felsőbb iskolájuk s ha igen, miként szerezték azokat? 
Továbbá újra meg újra felvetették azt a kérdést, hogy 
a protestáns lelkészek a belvárosban jogosítva voltak-e 
egyházi funkciókat ellátni? A vonatkozó nyomozás, vagy 
mint akkor mondották, inquisitio, megejtésével Nozdro-
viczky Ferencet, Győrmegye főügyészét bízták meg ná-
dori utasításra. De a kihallgatott tanúk, a kik sorában 
voltak Vizi Lőrinc győri városi tanácsos, Biró István 
táblai ülnök, Enessey Imre és Torkos István győrmegyei 
táblabírák, egyhangúlag azt vallották, hogy az iskolákat 
az evangélikusok saját erejükből alapították s régóta 
bírják háborítatlanul. A lelkészek is békében járhattak 

1 Tudniillik 1715-ben is folyamodott az evang. egyház a városi tanács-
hoz jogai biztosítása végett s ekkor is a legkedvezőbb választ nyerte. 
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azelőtt a belvárosba, csak később szorították ki onnan 
őket Draskovics püspök és a jezsuiták. 

Iskoláink akkor pedig még virágzó állapotban vol-
tak. 1737-ben Fábry Gergely, az addigi rektor (ki 1751-ben 
superintendens lett) Vadosfára választatott papnak. Ő 
Szászky János helyébe jött Győrbe, a ki előbb a pozsonyi 
evang. iskolának volt a conrectora. Szászky (eredeti neve 
Tomka volt, Turóczmegyéből származott, de atyja Selmecz-
bánya vidékén Szász faluban lelkészkedett, innen nyerte 
aztán a család Szászky nevét) jeles paedagogus volt, a 
mire vall az a körülmény is, hogy a gyülekezet az ő 
évi fizetését a szokásos 100 frtról 150 frtra emelte fel, 
de kimondta, hogy ez nem lehet praecedens a jövőre 
nézve. Ugyanezen évben választották meg lelkésszé 
Némethyt, ki addig az öreg Torkost helyettesítette. A 
fiatal Torkos meg, a kit a külföldről hittak haza, dia-
kónussá lett s egyszersmind a lelkészi hivatalban kisegítő, 
a miért is Némethy a befolyó stólákból évente 32 frtot 
volt köteles neki adni. Fábry különben nagy rendben 
vitte az ügyeit. 1726-tól kezdve iskolai naplót vezetett 
kordovánbőrbe kötve s ezt, valamint az ifjúsági könyv-
tárt (a melyet akkor minden alumnista egy-egy kötettel gya-
rapítani volt köteles) a gyülekezetnek távozása előtt átadta. 

Érdemes különben, hogy ezekről a derék egyházi 
férfiakról, a kik a gyülekezet ügyeit oly buzgón vezet-
ték, bővebben is megemlékezzünk. 

Fábry Gergely1 1707-ben született a gömörmegyei 
Osgyánban. Tanult Győrött is, a hol Szászki Tomkának 
volt tanítványa, 1731. évi február hó 14-én a győri ev. 
egyházközség Perlaky József, a későbbi püspök, akkor 
győri diakónus utódjául hívta meg s csakhamar con-
rectorrá is lett. Ugyanez év április hó 3-án szentelték 
fel még csak pappá Wittenbergben. 1732. évi augusztus 
27-én, mikor jeles előde, Szászki Tomka már Pozsonyba 
távozott, hogy ott Bél Mátyás utóda legyen s mint 
kiváló földrajzi és történetíró szerezzen becsületeta magyar 

1 Lásd Payr Sándor : „Fábri Gergely dunántúli ev. püspök." Budapest. 
1894. Luther-Társaság kiadv. 
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protestantismusiiak, első rectorrá választották Fábryt, a 
ki öt esztendeig állott az iskolák élén. A győri iskola 
akkortájban körülbelül megfelelt a mai algymnasiutnnak. 
Két tanerő volt benne alkalmazva, de minden valószínű-
ség szerint tanított benne a két kántor, sőt a lelkész is. 
Az egyes osztályokat a donatisták, grammatisták, syn-
taxisták osztályainak nevezték, míg a mai felső gymna-
siumnak megfelelő osztályok, az u. n. rhetorok, poéták, 
logikusok és physikusok osztályai, hiányoztak. A con-
rectori állás megfelelt a jelenlegi gymnasiumi tanárságnak. 

Fábry győri működése alatt, mely 1731-től 1737-ig 
terjedt, jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett ki, a 
miben nagy segítségére volt az, hogy a győri konvent 
is nem egy jó iskolai könyv kiadásával emelte az irási 
kedvet. 1709-ben kiadta ugyanis a „Győri katechismust", 
majd 1729-ben ugyanezt másodszor is. Fábry Sartorius 
(Szabó)Jánossal együtt adta ki Wittenbergben „Magyar 
Lelki Ora" című énekeskönyvét, 1751-ben pedig Jéná-
ban jelenik meg a következő munkája: „Szent írásbeli 
igékkel és példákkal megbővíttetett Győri Kis Katechis-
mus, a mint azt B. E. Luther M. rendbe vette, a szerint 
egy némely legszükségesebb kérdésekkel, Hitünk Ágo-
zatainak, keresztyéni Virtusokból álló Eletünk kegyes-
ségének feljegyzésével." 1734-ben pedig Norinbergában 
(Nürnberg) nyomatta ki ezt az eddig alig ismert könyvét, 
melyről Payr Sándor emlékezik meg bővebben: „Halott 
temetéskorra való énekek, melyek most helyesebben egy-
néhány idetartozó szép zsoltárokkal és énekekkel egyetem-
ben egy énekekből és könyörgésekből álló Uti társsal 
sokaknak kívánságokra megjobbítatván újonnan kibocsát-
tattak.1" Itt jelent meg továbbá „Egy néhány imádságokból 
álló uti társ útra indulóknak" című kisebb munkája is. 
Kivált az utóbbi munka nagyon elterjedt később és az 
1747., 1769., 1818, 1854. és 1858. években Győr, Nagy-
szombat és Pest városokban újabb meg újabb kiadást ért. 

Fábryt 1737-ben Vadosfára választották meg lel -
1 .»Fábry Gergely naplója." Megjelent a Theologiai Szaklap 1903. évi 

dec. 1. számában. 
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késznek. 1751-ben püspökké választották, de nemsokára 
ezután üldözni kezdi a hatalom, vizsgálati fogságba 
helyezik, vadosfai lelkészi állásától s püspöki méltósá-
gától megfosztják és így, elkeseredve, a világtól vissza-
vonulva halt meg Nemescsoón 1766-ban. 

Kívüle még több literátus embert is produkált a 
győri eklézsia. így Lövey Balázst, a ki 1681 —1707-ig 
volt az egyházközség lelkésze. Ez 1698-ban Bártfán 
kiadta a szokott vasárnapi és ünnepi evangéliumokat, 
valamint epistolákat. Művét telekesi Török Istvánnak 
ajánlotta, a ki valószínűleg segélyezte is őt a kiadásban. 
1692-ben Regensburgban (Ratisbona) magyarul adja ki 
az „Augustana Confessiót", 1696-ban pedig munkatársa 
volt a „Zengedező Mennyei Kar" című énekeskönyvnek. 

Szászki Tomka Győrött irta 1729-ben ily című mun-
káját: »Progymnasma de periodo in usum diseentium." 

Ebbe a sorba iktathatjuk azonkívül Schwaidli Mihály 
győri kereskedő működését is, a ki, mint Torkos András 
sógora, anyagilag segélyezte ezt irodalmi munkái kiadá-
sában. Schwaidli egyébként Győrmegye esküdtje, a pietiz-
mus híve és az eklézsia lelkes pártfogója volt. 

E helyütt kell megemlékeznünk arról is, hogy kik 
viselték ebben a korszakban a már nevezetteken kívül a 
gyülekezet lelkészi, meg tanítói állásait. Bognár Györgyön, 
Lövey Balázson és Torkos Andráson kívül Németh 
Sámuel volt a lelkészük, míg tanítóik és segédlelkészeik 
sorában Károlyi Istvánt, a későbbi kispéczi lelkészt és 
esperest, Tóth-Sipkovits Jánost, a későbbi téthi lelkészt 
és püspököt, Kis Pétert, a későbbi nemescsoói lelkészt, 
Szeniczei Bárány Györgyöt, idővel tolnai esperest és 
kiváló paedagogiai irót, Vásonyi Mártont, a későbbi 
vadosfai lelkészt, a ki Francke műveit magyarra fordí-
totta, Perlaky Józsefet, az ezután püspöki méltóságra 
emelkedett egyházi férfiút, Aczél Andrást, Pajor Ferencet, 
Weigel Jánost (utóbb beszterczebányai rector), Drinóczy 
Mihályt, Torkos Józsefet (később soproni lelkész és jeles 
tudós) és Haynóczy Sámuelt, később soproni tanárt és 
nemescsoói lelkészt kell felemlítenünk. Valóban, az egy-
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házi irodalomnak, a tudománynak, a neveléstannak olyan 
jelesei, hogy méltán lehet reájuk büszke az egyházközség! 

Áttérve ezek után egy más, nem kevésbbé fontos 
kérdésre, a belső gazdasági élet is meglehetős élénk volt 
ebben a korszakban. Oly aprólékossága kra is kiterjedt 
a gyülekezet figyelme, hogy pl. a templomajtóban soha 
se álljon több persely, mint három; az egyik a gyüle-
kezet, a másik a diákok s a harmadik a szegények 
számára. Kivételesen azonban 1739-ben Aczél András 
kántornak azt is megengedték, hogy ő a diákok per-
selye mellé a saját magáét is odatehesse, remélvén, hogy ily 
módon megszaporítja nem valami bőven hulló földi javait. 

Az egyház temérdek fiatal embert segélyzett akkor-
tájt külföldi egyetemeken s akadémiákon folytatott tanul-
mányaikban, 2 0 - 3 0 — 50, sőt több forinttal is. Ezt is 
rendezni kellett tehát valahogy, nehogy a sok anyagi 
segély feleméssze a gyülekezetnek nem valami feneket-
len pénzeshordóját. Kimondották tehát 1739-ben, hogy 
csak azok kapjanak ily segítséget, a kik kötelezik magukat 
arra, hogy visszatérésük után, ha a gyülekezet igénybe 
veszi szolgálatukat, készséggel fogják ezt annak szentelni. 

Ez évben az iskolákat is fejlesztik. Különválasztják 
a fiúnövendékeket a leányoktól. Bayer alias Pajor német 
kántor oktatja a fiúkat az eddigi iskolaszobában, Aczél 
András magyar kántor meg a leányokat az 3 saját laká-
sán, melyből ily módon kiszorulván, megszavaznak neki 
évi 15 frt lakáspénzt. 

1741-ben, mikor Németh Sámuel volt a lelkész 
és Torkos József a rektor, hívták meg Drinóczy Mihályt 
Szákról kántornak. Fizetése 40 frt évente készpénzben, 
egy mázsa bivalyhús,1 két öl fa. Ezt, úgy látszik, fényes 
fizetésnek tartották, mert a fizetés szabályozásával egy-
idejűleg kimondták, hogy a kántorperselyt megszünte-
tik, kivéve azon napokat, midőn magyar gyónás van; 
e helyett kap évi 10 frt megváltáspénzt. 

A gyülekezet virágzó volta, szervezettsége persze 

1 Sok mészáros tagja lehetett akkor a gyülekezetnek. 
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szálka volt ellenségeink szemében. 1746-ban a győri 
püspök már abba is beleavatkozott, hogy iskoláinkban 
mást, mint legfeljebb grammatikát, ne tanítsanak, hogy 
tehát a felsőbb képzést egyáltalában meg se kíséreljék. 
Tanítóink e beavatkozás miatt felindulva, csak azért is 
azonnal megkezdték a physika, sőt a theologiai tudo-
mányok tanítását. De már 1744-ben a városi hatóság 
kezdette bolygatni a gyülekezetet, kétségkívül felsőbb 
nyomásra, mert hisz azelőtt — a mint bizonyítottuk is 
— barátságos érzelmekkel volt iránta. A városi tanács 
a templomi és egyházi épületeket felmérette, megbecsül-
tette, törvényellenesen adót vettetett ki azokra és pedig 
6 frt 25 krt egy évre, sőt azzal is fenyegetett, hogy azt 
végrehajtás útján hajtja be. Ezt ugyan egy, ugyanazon 
évben kelt helytartótanácsi rendelet megtiltotta s elren-
delte, hogy a statusquo fentartassék, de azért az üldö-
zések nem maradtak abba. 

Már 1743-ban óvást emelt a győri káptalan a 
megyegyűlésen a miatt, hogy a protestánsok szabadon 
gyakorolják vallásukat, holott arra — szerinte — joguk 
nincsen. 1749. január 13-án aztán ugyancsak a megye-
gyűlésen a győri püspök vádolta a gyülekezetet e miatt, 
sőt annyira ment, hogy egyenesen a templom elvételé-
vel fenyegetőzött. 

Az üldözések miatt az iskolák látogatottsága is 
hanyatlani kezdett. 1738-ban még 74, nem győri szár-
mazású deák látogatta azokat (tanítóik voltak: Torkos 
József rector, Hajnóczy Sámuel conrector, Bayer Ferenc 
német kántor s Drinóczy Mihály magyar kántor és tanító), 
kiknek soraiban még erdélyiek és belgrádiak is voltak s 
ezek közül az akkor virágzó tápintézetben (mely hosszú 
időkön át volt a gyülekezeti iskolák egyik főerőssége) 
22 tanuló élelmeztetett, de már a következő évben el-
határozza a konvent, hogy az alumnisták száma legfel-
jebb 12 nagyobb és 8 kisebb fiú lehet. 1746-ban a győri 
püspök a miatt kellemetlenkedett, hogy az iskolában leg-
feljebb grammaticát taníthassanak, ez által is az intézet 
színvonalát óhajtván leszállítani. 1743-ban megtiltották 
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a protestáns ifjaknak, hogy felsőbb engedély nélkül kül-
földi egyetemekre mehessenek. 

1749. január 14-ikén a helytartótanács kiadott egy 
rendeletet, melyben a katholikusoknak a protestáns hitre 
térése esetén követendő eljárási szabályokat irták körül. 
A Carolina Resolutio értelmében (6. pont) „a hithagyók 
szigorúan büntetendők lévén", azokra nézve, a kik már 
korábban áttértek, ha nemesek, pénzbeli, ha nem nemesek, 
egy évi, ismételt áttérés esetében pedig két évi börtön-
büntetés mondatott ki; ezen rendelet kihirdetése utáni 
(tehát 1749. január 14. utáni) áttérésekre pedig még 
szigorúbb büntetések statuáltattak, t. i. nem-nemesekre 
nézve közmunka melletti, jelzett tartamú börtön, heten-
kint két napi böjttel, a gyermekek pedig oktatás végett 
városi menedékhelyekre lesznek elzárandók. Ugyanezen 
év november 18-ikán azután egy újabbi rendeletet bocsá-
tott ki a helytartótanács, mely enyhíti a most jelzetteknek 
valósággal barbár szigorát, a mennyiben a katholikus 
szülőktől származott oly gyermekekre nézve, a kik a 
katholikus hitet saját maguk sohasem vallották, a büntetés 
elrendelését megszünteti s egyszerű visszatérést rendel. 

Hogy az üldözések ellenében a protestánsok sem 
voltak tétlenek s a hol csak lehetett, szóvá tették pana-
szaikat, mutatja az, hogy 1731-ben úgy a helvét, mint 
az ágostai hitvallásúak együttesen folyamodtak Eugen 
kir. herceghez, kérve tőle, mint katonai parancsnoktól, 
hogy a protestánsok belvárosi vallásgyakorlatának a káp-
talan részéről történt megzavarását szüntesse meg. 1733., 
1736. és 1739. években aztán a királyhoz is folyamodtak, 
sőt deputáció útján nyújtották át hasonló kérelmeiket, a 
melyekre mindig azt a megszokott választ nyerték, hogy 
ügyük megvizsgáltatik, az articulusok értelmében elintéz-
tetik s a mi lehetséges, megtörténik; valójában azonban 
sohasem történt semmi. 

Különös megemlítést érdemel e küldöttségek közül 
az 1736-iki. Ekkor ugyanis az összes protestánsok küld-
tek egy országos deputációt a királyhoz Bécsbe, nem-
csak a Carolina Resolutio elleni észrevételeik megtétele, 
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hanem az azóta felmerült sérelmek orvoslása végett is. 
Ez időben már meg volt tiltva az együttes folyamodás, 
azért midőn Bohusst kérték fel a deputáció vezetésére, 
az azt semmi áron el nem fogadta. Ez évi március hó 
9-ikén a kancellárnál voltak kihallgatáson, de ez azt 
felelte a küldöttségnek, hogy ő az üldözésekről semmit 
sem tud, mert a mi történik, az a törvények és királyi 
leiratok értelmében történik. Március 15-ikén fogadta 
őket a király audiencián Laxenburgban, 26-ikán elmen-
tek Koller referendáriushoz, a kinek a folyamodvány 
referálás végett ki lett osztva s megkérték, hogy intézze 
el a kérelmet mielőbb. 30-ikán újra megsürgették, mire 
Koller azt felelte, hogy ő elkészíti az előadmányt, de 
augusztus vagy szeptember előtt ne várjanak döntést, 
minthogy a minisztériumnak sok dolga van; azt sem 
tudja, hogy ő Felsége ad-e egyenes feleletet, vagy pedig 
azt a minisztériumra bízza; azért ne is várakozzék a 
küldöttség tovább Bécsben, hanem bízza meg a további 
közbenjárással ottani ágensét. A küldöttség aztán június 
11. és 12. napján a folyamodvány másolatát átnyújtotta 
Sinzendorff, Königsegg, Managetto és Imbsen báró 
minisztereknek is, hogy azok szintén informálva legye-
nek annak tartalmáról. A miniszterek kegyesen meg-
ígérték, hogy a mi lehetséges, azt megteszik, közülök 
azonban egy, Managetto, indulatosan rájuk támadt, ki-
kelve úgy a deputáció, mint az egész evangelikus népes-
ség, sőt a referendáriusok ellen is, mert nem átallják ő 
Felségét háborgatni. Kikérdezte a küldötteket, hogy kik 
ők névszerint, kinek a nevében járnak el, minő meghatal-
mazásuk van erre, tartottak-e ezt megelőzőleg közgyűlést 
a protestánsok, vagy bocsátottak-e ki körleveleket, mint-
hogy mindez törvényileg tiltva van? Elmondta, hogy ő 
már 30 esztendeje van hivatalban, de soha sem hallott 
eddig róla, hogy a protestánsokon bármiféle sérelem esett 
volna. (?) Szóval, a fogadtatás, melyben a deputátusok 
nála részesültek, a lehető legkíméletlenebb volt. A kül-
döttek azzal az érzelemmel hagyták el Managetto hiva-
talos szobáját, hogy ettől ugyan semmi jót sem remél-
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lietnek. Ámbár, hogy a külsőleg nyájas és udvarias 
miniszterektől époly kevés jóakaratot tapasztalhattak, azt 
az események kétségen felül helyezték. 

1743. óta mind hevesebbek lettek a támadások s 
ezt illusztrálják azok a nagy összegek, melyeket a gyüle-
kezet számadási könyvei szerint különböző jóakarók meg-
nyerésére kiadtak. Hát biz' ennek korrupciószaga van, 
de hát az igazság útjai rég idő óta gyakran rászorulnak 
egy kis kenőcsre. 1743-ban pl. 3000 frt van elszámolva 
azzal, hogy az a bécsi ágensnek adatott az ügyek kellő 
támogatásának kieszközlése végett. 1748-ban, mikor egy 
deputáció Bécsben járt, egy meg nem nevezett előkelő 
személynek 20 dinnyét, 5 akó édes bort, 4 akó ürmöst 
és 1 akó asszúbort vittek ajándékba. Egy 1747-iki adat 
meg így szól: „Convent végzésébül elküldettem Plank 
urammal, hogy csinálnánk jó embereket magunknak, 
adtam egy helyre két körmöczit." Ugyanebben az évben 
a győrvárosi senátoroknak akartak 2 - 2 körmöci arany 
ajándékot adni, de, dicséretükre legyen mondva, közülök 
csak egy fogadta azt el! Érdemes különben megjegyezni, 
hogy régebben meg, mikor Győr még vár volt, a katonai 
parancsnokok jóakaratát nyerte ki a gyülekezet, mert 
többször akadunk a XVII. századból oly feljegyzésekre, 
melyek a generálisoknak ajándékozott zabról, borról, 
lisztről s egyébről számolnak be. 

1746-ban Sammer Mihály Ferenc győri kanonok és 
belvárosi plébános megkeresésére Naszvady megyei fő-
szolgabíró megtiltotta mind a két protestáns felekezetnek, 
hogy lelkészeik a belvárosban egyházi tisztet végezzenek, 
vagy deákjaik és kántorjaik ott a szokott ünnepeken nyil-
vánosan énekeljenek. E miatt aztán 1747-ben a tanácshoz 
folyamodtak az evangélikusok, megtoldván panaszukat 
azzal is, hogy 1746. december 22-ikén, mikor Lehner 
Mihály evang. győri lakos elhalt gyermekét az újvárosi 
temetőbe kisérték ki, lebocsátották a halotti menet előtt 
a vámsorompót s nem akarták arra engedni a halotti 
gyülekezetet; továbbá, hogy az éneklés eltiltása miatt 
az evang. kántor megjelenvén a kath. 
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megtiltotta, hogy evang. halott előtt keresztet merészel-
jenek vinni, mert — úgymond — ő azt botrányosan 
el fogja vétetni. A tanács mindezekre azt válaszolta 
1747. január 10-ikén hozott határozatában, hogy mind-
ezek a dolgok tudtán s akaratán kívül történtek. 

A helytartótanács 1746. július 5-ikén elrendelte a 
protestáns iskolák megvizsgálását a megyei hatóság által. 
Erre a gyülekezet nyilatkozatot adott be, mire a helytartó-
tanács megsürgette a vizsgálatot. Ekkor újra nyilatkozik 
a gyülekezet, elmondván iskoláiról a következőket: Az 
1681-ik év előtt magában a várban is volt a protes-
tánsoknak szabad vallásgyakorlatuk és iskolájuk, de a 
jelzett év óta a külvárosba lettek kiszorítva, itt gyako-
rolták istentiszteletüket, itt állították fel iskoláikat az 
1681: 26. törvénycikk értelmében. Bizonyítják, hogy al-
sóbb iskoláikban olvasást és irást tanítottak, a felsőbbek-
ben pedig a jobb tehetségű tanulók kiművelése végett 
latint, az okoskodás rendszerét (logikát), az erkölcsi tudo-
mányokba való bevezetést (eihikát), történelmet, földirást, 
katekizmust. Az iskolákban azok rektora s egyéb tanerők 
működtek közre. A helytartótanács most már elrendelte, 
hogy tilos ezentúl a győri evang. iskolákban a grammati-
kánál magasabb tudományt tanítani, valamint megtiltotta 
a rektornak azt is, hogy a szomszédos falvakban iskolai 
célokra pénzt gyűjtsön. 

így akarták, a tudomány terjesztésének a megaka-
dályozásával, az evang. hívőket szellemi tekintetben is 
hátraszorítani. 

1749. évi január 2-ikán ismét jött megintés a vá-
rosi tanácstól azért, mert Vörös Dániel győri kanonok és 
plébános ugyanazt panaszolta, a mit 1746-ban Sammer 
Mihály kanonok. A tanács intése ellen a gyülekezet óvást 
emelt, hivatkozva a törvényeken és a Carolina Resolution 
kívül különösen a tanácsnak 1743-iki átiratára, melyben 
arról biztosíttattak a protestánsok, hogy szabad vallás-
gyakorlatukban nem fogják őket akadályozni. 

Mindezek az események természetszerű előjátékai 
voltak Mária Terézia 1749. március 14-ikén a helytartó-
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tanács útján kiadott azon szomorú s az évszázados küz-
delmeket, azok nehezen kivívott eredményeit tönkretévő 
rendeletének, melynek alapján a győri evang. templomot 
is bezárták. A szomorú rendelet szó szerint így hangzik: 

„ Prudentes ac Circumspecti, Nobis honorandi! Sacra 
sua Caesareo-Regia Majestas super Acatholicorum tam 
videlicet Augustanae, quam Helveticae Confessioni addic-
torum, publici suae Religionis exercitii ad praesens ibidem 
in Suburbio incompetenter usurpati, ejusque accesso-
riorum qualitate genuine informata, sub decirna hujus 
benigne resolvit: ut liberum tam Augustanae, quam 
Helveticae Confessionum exercitium in civitate hac Jauri-
nensi hactenus incompetenter continuatum cassetur et 
obrogetur, consequenter ipsorum etiam utriusque Con-
fessionis Acatholicorum Ministri — nisi privatam vitam 
ibidem ducere velint - cum reliquis Oratorium et Schola-
rum subministris inde amoveantur; Fundi vero Orato-
riorum Scholarurn et Dominorum Ministrorum ali-
orumque Subministrorum et Scholae Rectorum, velut 
alioquin civiles et publicis oneribus obnoxii, cum aedifi-
ciis desuper suis expensis exstructis, per civitatem haue, 
erga condignam aestimationem, quippe eorundem ex-
solutionem redimantur. 

Civitatis hujus proinde Magistratus praedeductam 
haue benignam Suae Caesareo-Regiae Majestatis Reso-
lutionem et Mandatum prae exposita modalitate quan-
tocius debite effectuare, super illiusque effectu, Con-
silium hoc Regium Locumtenentiale genuine informare 
noverit, nec intermittat. Datum Eorundem Benevoli: 
Comes Josephus Illésházy m. p., Oeorgius Fábiánkovics 
m. p , Michael Domsics m. p." 

Tehát elkövetkezett az, a mitől bár Mária Terézia 
hozzájuk való rosszindulatát ismerték, még álmukban 
sem mertek félni elődeink. Akkor, midőn annyi törvény, 
annyi véres harc árán kiküzdött békekötés biztosította 
a protestánsok vallásszabadságát, egy fejedelmi aláirással 
tönkretették mindezt! Meghazudtolták a vallásszabadsá-
got, béklyókba verték a lelkiismereti meggyőződés fiigget-

6 
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lenségét és kiszolgáltatták egyházunkat az önkénynek. S 
mindezt Mária Terézia királyunk cselekedte, az a Mária 
Terézia, kinek ingó trónját a maga és utódai számára 
a magyarok áldozatkészsége mentette meg s a kinek 
a megmentéséből protestáns eleink épúgy kivették a 
maguk részét, mint katholikus honfitársaink! 

Tehát eltiltották az evangélikusok vallásgyakorlatát 
Győrött, elmozdították lelkészeiket, nagylelkűen meg-
engedvén azonban nekik, hogy ha magánemberekként 
akarnak élni Győr városában, ez szabad legyen, de más-
különben az „imaházak" (oratorium) és az iskolák alkal-
mazottjaival együtt távozni kötelesek; templomaikra és 
egyházi alapítványaikra pedig elrendelték, hogy azokat 
a városi hatóság becsülje meg és váltsa meg. A rende-
letnek tulajdonképeni megokolása nincsen; az ok azon-
ban, melyre azt építették s melyet már többször hang-
súlyoztak ellenségeink, az volt, hogy Győrött csupán 
mint véghelyen volt megengedve a protestánsok vallás-
gyakorlata, de a török kiűzetésével a város ebbeli minő-
sége megszűnvén, a „kiváltság" nem gyakorolható többé. 

E kegyetlen rendelet következtében aztán 1749. évi 
március hó 18-ikán kénytelen volt a gyülekezet elüljáró-
sága, az erőszak és hatalom előtt meghódolva, Győr 
város tanácsának átadni úgy a templomot, mint az ösz-
szes egyházi épületeket is. A tanács ennek megtörténté-
ről a gyülekezetnek ugyanezen a napon bizonyságlevelet 
adott ki, melyben hangsúlyozza, hogy az átadás békésen 
történt, csoportosulás és ellenállás nélkül. A bizonyság-
levél így hangzik: 

„Infrascripti testamur et vigore praesentium recog-
noscimus, quod posteaquam nos, Die, Anno et Loco 
infra notatis, Loca oratoriorum, et Scholarum Dominorum 
Acatholicorum hujatum, tarn utpote Augustanam quam 
Helveticam Confessionem respective profitentium, Do-
morum item et Habitationum Ministrorum, Subministro-
rum, Rectorumque Scholarum ipsorum eo utriusque 
pertinentium, omnium omnino in exteriőre hac Civitate 
Újváros dicta existentium, una cum ibi superextante 
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cujusvis hominis aedificio, in conformitate Clementissimae 
Resolutionis Caesereo-Regiae, benignaeque suae Majes-
tatis Sanctissimae Decreti erga Magistratum hunc de 
dato 14. Mensis et Anni currentium, medio Exc. Consilii 
Sui Regii Locumtenentialis expediti, cum omni Pace et 
Moderamine inibi benigne scripta modalitate occupasse-
mus, iidemque Domini utriusque sortis Acatholici, Loca 
eadem universa simul cum aedificiis superexstructis 
pacate similiter et sine omni tumultu et reniientia nobis 
manumississent et una cum clavibus ad ea spectantibus 
tradidissent et resignassent, eadem occasione mox et in 
continenti certum etiam scriptum ad Gratiam et Clemen-
tiam Caesareo-Regiam nobis exhibuerint, petendo super-
inde Literas quoque Testimoniales sub Sigillo Civitatis 
luijus sibimet extradari. 

Unde nos ad justam et legitimam memoratorum 
Dominorum utriusque Sortis Acatholicorurn petitionem, 
Literas liasce nostras, Sigillo Civitatis istius nostrae 
Communitas esse dandas duximus et concedendas Testi-
moniales, communi suadente justitia. Actum in Domo 
Nostra Senatoria, Jaurini, Die 18. Mártii 1749. (L. S.) 
Iudex et Senatus Liberae ac Regiae Civitatis Jaurinensis." 

A gyülekezet azonban egy kérvényt is- adott át a 
tanácsnak, annak a királyné elé leendő terjesztéséért ese-
dezve. A kérvényt mindkét felekezetű győri protestánsok 
nyújtották be, foglalata pedig a következő: Az ágostai és 
helvetiai vallású protestáns lakosai Győrnek lelkük meg-
ütközésével és könnyekkel hallották, hogy templomaik 
és épületeik elfoglaltatnak s vallásgyakorlatuk besziintet-
tetik. Azért O Felségének veleszületett kegyességéhez 
egész alázattal járulnak folyamodványuk beadása mellett, 
hogy minden előadottakat, valamint a becslést és az érték 
felvételét megsemmisíteni kegyeskedjék, alázatosan remél-
vén, hogy O Felsége hű alattvalóit kegyelmesen meg-
hallgatni s megvigasztalni fogja. 

A városi magistrátus még aznap ülést is tartott a 
protestáns templomok elfoglalására kiküldött bizottság 
jelentésének meghallgatása tárgyában. Az itt hozott hatá-

7* 
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rozat azután kimondja, hogy a királynénak „ezen, Krisztus 
minden hive által óhajtott s a régi vallás minden hivője 
által elfogadható rendelete mutatja, hogy O Felsége jól 
értesült, mennyire illetéktelen és törvénytelen uton gya-
korlák az akatholikusok idáig vallásukat az Újváros-
ban (!) s ez okból veleszületett buzgósági és királyi 
kegyelme folytán, mellyel az üdvözítő katholika hit iránt 
viseltetik, ezen illetéktelen és törvénytelenül követelt s 
ez ideig gyakorolt protestáns istentiszteletet beszüntette, 
eltörlötte s ennek folytán lelkészeit, tanítóit egészen el-
mozdította, azon feltétellel mégis, hogy a helybeli katho-
likus rend, a protestánsok templomai, iskolái és egyéb 
épületeinek, ha azok saját költségükön állíttattak, becs-
értékét megtérítsék s készpénzben megváltsák. A mely 
buzgóság és kegyelemért O Felségének a győri összes 
katholikus rend hálát mond (!)". 

A tanácsi határozat ezen visszataszító expectoratió 
után beszámol arról is, hogy a királyi, illetőleg helytartó-
tanácsi rendeletet előbb ünnepélyesen kihirdette, majd 
alkalmas iparosok közbenjöttével végre is hajtotta és 
minderről a katholikus rendek gyülekezetének magyarul és 
németül jelentést tett. Ezek aztán tanakodni kezdtek a felett, 
hogy az elfoglalt épületekkel mit csináljanak? Minthogy 
pedig az újvárosi katholikusoknak templomra volt szük-
ségük, azért azt vélték legtanácsosabbnak, ha az ágostai 
evangélikusok temploma és a mellett levő épületei az újvárosi 
katholikusok templomává, egyéb épületei pedig katholikus 
iskolákká alakíttatnak át, a reformátusok temploma és 
épületei pedig egy kórház alapítására szolgáljanak. 

A katholikus rendek ezen határozatát közölték a 
győri kath. püspökkel, Zichy Ferenc gróffal, a ki azt 
helyeselte, sőt meg is dicsérte híveit buzgóságukért. Azon-
kívül pedig elrendelte, hogy a királyné fiának, József 

főhercegnek (a későbbi József császárnak) tiszteletére, 
annak örömére, hogy az ő édes anyja adta ki a katho-
likus vallás védelmére ezt a rendeletet, továbbá annak 
emlékére, hogy az így elfoglalt evangelikus templomban 
1749. március 19-ikéti, azaz József napján, tartották meg 
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az első katholikus istentiszteletet, a templomot is József-
templomnak nevezzék el. Hasonlóképen kijelentette a 
püspök, hogy a protestáns épületek megváltási árának 
a fedezéséhez is hozzá fog járulni „tehetségéhez képest". 

Mindezen „kegyes" nyilatkozatokat a katholikus 
rendek jegyzőkönyvbe foglalva tudomásul vették „s ez 

mondja a nevezett jegyzőkönyv — annál nagyobb 
vigasztalásra szolgált, hogy miután ezen ragályos (pesti-
fera) két felekezet, a szegény hazának legnagyobb veszé-
lyeiben s a háborúk dúlásai között, III. Ferdinánd ural-
kodása alatt, midőn a különféle vallású és nemzetiségű 
nagyobb számú várőrség ide hozatott, a dolgok és körül-
mények úgy hozván magukkal, csupán türelmileg s az 
itteni parancsnokság idején 1608-ban vallásgyakorlatuk 
behozatott s az 1608. március 10-ikén megengedtetett, 
141 éven át fentartották s nagyobb és kiterjedtebb ala-
pokon folytatták, úgy hogy iskoláikat^theologiai tanul-
mányokra is kiterjeszték; míg végre O Felségének szivét 
és akaratát a mennyei jóság odairányozta, hogy ezen 
vallásgyakorlat beszüntetését s vallásszolgáik elmozdí-
tását elrendelő, háromszorosan boldog és szerencsés ren-
delete ugyancsak március 10-ikére esett' s a mi még 
nevezetesebb, ezen kegyes rendelet foganatosítása azon 
szent nap évfordulójára esett, melyen üdvözítőnk kegyes 
anyja, az ég királynője, 1693-ban, itteni parochiális 
templomunkban minket gyászolandó, véres könnyeket sírt 
s 52 év előtt március 11-ikén csodálatosképen vért izza-
dott. (!) Bizonyosan azért történt ez így, hogy a siró 
istenanya ez által ki békéltessék s ezen módon a fele-
kezetiek által vakmerően követelt, az ő dogmájuk által 
szentségtelenített, az ő birodalmához tartozó résznek 
szerencsés visszaállításába és öröklésébe vétetett." 

Magyarul, kivonatosan közöltük ezt a jegyzőkönyvet, 
mely a vallási türelmetlenségnek és elfogultságnak való-
ban megdöbbentő képét tárja elénk. Az eredeti latin 
szövegnek, pláne egész terjedelmében való közlését bizvást 

1 A királyné e napon adta ki rendeletét, melyet aztán a helytartó-
tanács március 14-ikén publikált. 
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elhagyhatjuk, hisz jogforrási jellege reánk nézve ennek 
a „szellemi" productumnak nincsen. De mulasztás lett 
volna az is, ha elhallgatjuk ezeket a sorokat. Hadd lássuk 
tisztán, mennyire fel volt dúlva a nemzet különböző val-
lású fiai közt az egyetértés! Magyar gyűlölte a magyart 
azért, mert más volt a vallása. Szomorú emlékek! 

A győri egyház tehát közel kétszázéves fennállás 
után a sír szélére jutott. A hívek buzgósága s az Isten 
kegyelme támasztotta fel aztán súlyos, majdnem halá-
los betegségéből! 

V I I . 

A haldoklás évei. 1749- 1781-ig. 
A gyülekezet nem tudott belenyugodni abba, hogy 

templomától, iskoláitól, szabad vallásgyakorlatától meg-
fosztatott. Vérző szívvel, fájdalmas lélekkel szemlélte a 
hatalom parancsainak végrehajtását; ellenkezés nélkül 
adta át egyházi épületeinek kulcsait (megjegyzendő, hogy 
a templomnak az egyik adat szerint 3988 frtnyi, a másik 
szerint 4243 frtnyi becsárát a város, dacára annak, hogy 
a rendelet az azonnali megváltást hagyta meg, csak 
1784. évi november hóban fizette le); néni ragadtatta el 
magát szenvedélyes jelenetekre; hisz szenvedni és tűrni 
megtanulhatott már kétszáz év alatt. De nem volt képes 
belenyugodni a sorscsapásba s megmozgatott minden 
követ, csakhogy régi jogait visszanyerje. Sajnos, 34 esz-
tendeig hiábavaló volt minden harc, minden ernyedetlen 
küzdelem. El kellett következnie a kalapos királynak és 
az ő filozofikus lelkületű kormányzatának, hogy győri 
hitelődeink ügye kedvező megoldást nyerjen. 

De nézzük közelebbről ezt a 34 esztendős harcot. 
Az első kérvény, melyet a helytartótanácsi határo-

zat ellen a királynőhöz benyújtottak, kimerítően fejtegeti 
az egyházközség múltját és ősi jogait. 

„A quo Augustanae et Helveticae confessiones in 
Hungáriám sunt recepta — mondja a felségfolyamod-
vány — nunquam Jaurinum publico quoad utramque 
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religionem cultu divino carnit, prioribusque temporibus 
idein circa annum 1561. docente extractu protocolli 
bellici schuteziatus Jaurinensis is in oppido interno 
Jaurinensi exercebatur et peragebatur. Dum vero anno 
1673. per Szeleptsianam commissionern omnia fere per 
Hungáriám templa et oratoria nostra occupata, ministri-
que in exilium acti fuissent, contigis eorum et oratorium 
nostris occupari. Sed ea fűit Augustissimi imperatoris 
Leopoldi I. erga fideles subditos suos dementia, ut 
adhuc ante diaetam anni 1681. in integrum restituti. 
Stante hac diaeta docentibus testium fassionibus reli-
gionis nostrae exerci t io. . . fuerimus, tandem vero per 
publicam legem articulo videlicet 25. ac 26. ex 1681. 
juxta §-um »in aliis vero civitatibus, veluti Jaurinensi" 
nos in plenam religionis nostrae securitatem posuerit, 
nominetenus concessum seu locus etiam pro aedificandis 
oratoriis, scholisque et parochiis publica auctoritate ex-
cissis exstitit." 

Látható tehát, hogy a kérvény nagyon loyális hangon 
tárgyalja az ügyet s minden szenvedélyességtől menten, 
történeti alapon bizonyítja az evangélikusok szabad vallás-
gyakorlatának jogosultságát, kimutatva, hogy azt már 
1561-ben is folytatták a belvárosban, az 1681 : 25. és 
26. törvénycikk világos értelme szerint pedig egyáltalá-
ban nem lehet kétség annak jogosultsága iránt. 

Nem sokkal később, 1749. évi április hó 24-ikén, 
tehát egy hónappal a templomelvétel után, újra beterjesz-
tettek egy felségkérvényt és pedig ágostaiak és helvétek 
együttesen. Ez a folyamodvány még kimerítőbben, széles 
mederben, szép, klasszikus stílusban foglalkozik a sére-
lemmel és személyesen, kihallgatáson, küldöttség útján 
nyújtatott át Mária Teréziának. 

így hangzik: 
„Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas! 
Doniina Domina Clementissima! 
Totae Domus et Familiae Augustanae et Helveticae 

Confessioni addictorum attonitae fuerunt, omniaque ad 
tristem inexpectaturnque Oratorium, Parochiarum et 
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Scholarutii nostrarum occupationis minorem, in fletum et 
laerymas versa sunt. Ubi vero per Civilem Magistratum, 
die 17. Mensis decurrentis eadem intrari, occupari, claves-
que nobis adimi vidimus, non tantum stupentes et moe-
rentes, dolore et moerore exanimati coneidimus, verum 
et ritibus quoque Catholicis initiari videntes, horrentes, 
flentes et lacrimantes veluti extremo moerore et gemi-
tibus prostrati, Consilii mentisque inopes, fletu, Lamentis, 
Lacrymis et singultibus obruti, corporibus et animis, uno 
quoque ex nobis sequenti nocte exanimato, corruimus. 

Auxit Lamenta, Laerymas et gemitus, quod hac-
tenus controversia tantum de pendenda ab Oratoriis 
nostris publica contributione orta, quaestio illa, unde 
nobis religionis exercitium competit, neutiquam mota, 
nec eatenus auditi, verum infelici duntaxat eventu, eo-
dem actu, ac simul et semel petitae Contributionis loco, 
ipsis Scholis, parochiis et Oratoriis nos exui, inexpectato 
attoniti plorantes experiri debuimus. 

Vero huic et non ficto dolori gemitibusque et La-
crymis succumbendum esset, nisi depredicata et experta 
Majestatis Vestrae Sacratissimae ad Augustum ejusdem 
Thronum, tutum refugium et recursum sumendi, d e -
mentia afflictissimis nobis spem et animum adderet, 
quodque amisimus, id ex Benignitate Majestatis Vestrae 
Sacratissimae consequendi indubiam fiduciam praeberet. 

Neque vero nos latét objectio, cum Generalatu, 
Confiniisque Exercitium quoque nostrum publicum sub-
lationi obnoxium fuisse, ast in Contrarium illud quoque 
publicae notum est. Quod sublati Jaurini Domini pie 
defuncti Comites Altham Heiszter et alii, cum liberarum 
Compaginarum officialibus e Praesidiariis Catholicae 
Religioni addicti fuerint, hincque exercitio Augustanae et 
Helveticae Confessionum non indiguerunt. Ilii vero in-
colae et inhabitatores, quibus id in Legibus et Articulis 
Regni concessum fuerat, et quorum Majores et ipsi 
praeteritis Seculis copiosum pro Gloriosis Majestatis 
Vestrae Sacratissimae Praedecessoribus et Majestate 
Vestra Sacratissima sanguinem et facultates suas pro-
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fuderunt, sed sicuti ex Gratia et Clementia Majestatis Ve-
strae Sacratissimae Gloriosorum Praedecessorum Iidem 
Jaurinenses mansionibus sedibusque atque cum his libero 
etiam Religionis exercitio frui permittebantur, ita cum 
eadem Majestatis Vestrae Sacratissimae Caesareo Regiae 
protectione et Legum tutamine, eontinuatio quoque ejus-
dem exercitii ipsis competierit, tanto magis, quod virtute 
Soproniensis Articuli XX VI. ne posthac allarnm Tetn-
plorum, Scholarum, Parochiarumque occupationes et exer-
citii turbationes admittantur, articulariter cautum et pro-
visum fuerit.1 

Et quamvis interea Majestas Vestra Sacratissima 
oppidum Liberae et Regiae Civitatis clementer evehere 
dignata sit, in eo attamen casu etiam nos sollicitatione, 
precibus, laboribus et pecuniis cum caeteris Civibus et 
Inhabitatoribus Catholicis concurrimus, unde in concesso 
Civitati Benigno Majestatis Vestrae Sacratissimae Diplo-
mate, super praerogativa Civitatensi extradato quoad exer-
citium nostrum nihil immutatum fuit, verum et sub In-
stellatione solemni Diplomatica Civitatis et successivis 
Annis ad hoc usque tempus illaesum ac im pertu rbatuin 
permansit. 

Exercitium hoc nostrum tot mille animabus de-
serviens servitio quoque regio per commerciorum, con-
sequenterque Vectigalium et Contributionis Augmentum 
proficuum, omnibusque nobis ad omnia pro Majestate 
Vestra Sacratissima perferenda incitamento existit, adeo 
ut prouti autenatis nostris in libero Religionis usu suc-
cessimus, ita non solum, ne quopiam demerito nostro 
hoc beneficio 110s indignos reddamus, evitare studuimus, 
verum potius omnes vires eo convertimus, ut sanguine 
Majorum porta merita, nostra etiam fidelitate et devo-
tione illustremus et augeamus. 

Hactenus nulluni bellum Turcianum fuit, seu nostra, 
seu Majorum aetate, in quo Majores nostri aut nos, san-

1 Az emlékirat egész helyesen támaszkodik arra, hogy az 1681 : 26. 
t.-c. határozottan kimondja, hogy ezentúl semmiféle templomok, iskolák és 
paplakok a protestánsoktól el ne szedessenek. 



106 

guinern nostruin non fudissemus. In ultimé vero Bello 
Majestati Vestrae Sacratissirnae per plures potentias illato, 
cum caeteris nostris sociis primi fuimus e Nationalibus, 
qui armati pedites equitesque extra Patriam exivimus et 
undiquaque irruentibus hostibus, terra et aqua, arma cor-
poraque et peeunias pro summo posse, servitium Maje-
statis Vestrae Sacratissirnae promovere contendimus.1 

Unde ad Reginam Dominam et Matrem nostram 
Clementissimam, Majestatem Vestram Sacratissimam,tanto 
majori cum fiducia submissisime recurrimus procolvimur-
que ad Augustissimos Majestatis Vestrae Saeratissimae 
pedes et per viscera Misericordiae Divinae ac per quinque 
vulnera Salvatoris nostri Jesu Christi, cujus dolorosam 
passionem nunc in Christianitate pia mente recolimus, 
Majestati Vestrae Sacratissirnae Lacrymabundi supli-
camusMisereatur tibi Semper fidelis sui populi, mise-
reatur tot mille animorum, tot mille sibi corde et animo 
fidelissimorum Subditorum, utque Deum ulterius quo-
que etiam pro Majestatis Vestrae Sacratissirnae Glorio-
sissimae perenni felicitate humillime exorare possimus, 
per ulteriorem praehabiti liberi exercitii Religionis nostrae, 
ejusdemque accessoriorum Clementissimam Concessio-
nem pro suprema sua Caesareo Regia Autoritate nos 
afflictissimos benignissime consolari et ad servitia sua 
erigere dignetur, perseverantes. Altefatae Majestatis Vestrae 
Sacratissirnae humillimi perpetuoque fideles subditi Au-
gustanae et Helveticae Confessioni addicti Jaurinenses 
Nobiles, Cives et Inhabitatores." 3 

Hiába való volt az alázatos, alattvalói hang, a király-
néért folytatott harcokban való részvétel felemlítése, a 
magasan szárnyaló stílus, az Üdvözítő kegyességére való 
hivatkozás. A királynő hajthatatlan maradt. 

1749.évi május hóban újra felterjesztettek egy hasonló 

1 Önérzettel említik fel, hogy a Mária Terézia-féle örökösödési háború-
ban ők nem kíméltek sem katonai, sem pénzbeli segélyt a királynétól, sőt 
— bár a nemesek erre kötelezve nem voltak — az ország határain kívül is 
megvédték a királyné uralmát. 

2 És még ily szívhez szóló könyörgés sem puhította meg Mária Teréziát! 
8 Közli ezt Liszkay is id. munk. 43. lapján. 
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folyamodványt, könyörögve, hogy templomukat s egyházi 
épületeiket adják vissza, vagy ha ez nem volna lehetsé-
ges, legalább a város területén jelöljenek ki nekik helyet, 
a hova új templomot építhetnének, a saját pénzükön. 
Eredménytelenül. 

1751-ben és 1752-ben újabb kérvényeket nyújtot-
tak be. Hiába. Sőt a „kegyes" királynő meg is haragu-
dott a sok „zaklatásért" és 1752. évi február hó 3-ikán 
a m. kir. helytartótanács egyenesen megtiltotta a további 
kérvényezési a következő leirattal: 

„Suam Majestatem Caesareo-Regiam, quod subla-
tum Jaurini Augustanae et Helveticae Confessionis pu-
blicum exercitium, velut contra positivas Regni leges 
ibidem usurpatum, auditis etiam Acatholieis, in Anno 
1749. elargitae et in legibus Regni fundatae, ac in effec-
tum deductae Resolutioni firmiter insistere, consequenter 
omnes semel eidem conformare debent, nullusque im-
posterum eatenus quidpiam temere movere aut super-
vacaueas Instantias, toties jam iteratas et denegatas am-
plius ponere, sub gravi indignatione Regia praesumant. 
Datum ex Consilio Regio Locumtenentiali Posonii die 
3. Februarii Anni 1752. celebrato. Dominatiorum Vestra-
rum ad officia paratissimi: Comes Oeorgius Erdődy 
m. p. Georgius Fábiánkovich m. p."1 

Tehát eljutottak odáig, hogy hatósági határozattal 
lett nekik megtiltva még a trón zsámolyánál való kö-
nyörgés is. Kellemetlen és terhes volt már a királynőnek 
a sok panasz; hatalomszóval fojtották azt az alázatosan 
kérelmezőkbe. 

Segítettek tehát magukon úgy, a hogy tudtak. Ki-
jártak a szomszédos községekbe, Téthre, Felpéczre isten-
tiszteletre. Papjuk, Németh Sámuel is Téthre ment lel-
késznek. Azonkívül pedig, minthogy a győri helyőrség 
katonái közt voltak szász nemzetiségűek és protestáns 
vallásúak s ezeknek persze volt istentiszteletük, egyrészt, 
mert a katonák már akkor is sok mindenféle előnyben 

1 Liszkay: id. in. 44. lap. 
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részesültek, másrészt pedig, mert a saját vallása szer-
tartását eltiltani a katonának soha sem volt szokás: 
tehát a hívek lassankint ide kezdtek járni s a szász 
katonák vasárnapi evangelikus istentiszteleteit mind sű-
rűbben látogatták a győri evangelikus polgárok. 

Nosza, mikor ezt megtudta a káptalan, sietett belőle 
nagy graváment faragni s 1757. évi augusztus 30-ikán 
elkeseredett átiratot intézett a városi tanácshoz, felhíva 
azt, hogy a polgári lakosságot tiltsa el a katonai isten-
tisztelettől s vigyázzon, hogy ily „jogsérelem" ezentúl 
se történjék, mert különben „az ország törvényei ellen 
véghez vitt" ily cselekményt szigorúan fogják büntetni 
s kénytelen lesz ezt, a katholikus vallás nagy kárára 
követett eljárást felsőbb helyen is feljelenteni. 

Tehát kiszorultak megint a falukra, mert azt talán 
mondani is felesleges, hogy a városi tanácsnak nem volt 
sürgősebb dolga, mint a káptalani parancsot végrehajtani 
s az evangélikusoknak ezt a hallatlan visszaélését meg-
szüntetni ! 

Az évek folytak. 1763-ban megint bátorságot vettek 
maguknak ágostaiak és helvétek, hogy egy új kérvényt 
adjanak be a vallásgyakorlat visszaállítása tárgyában. Ez 
évi augusztus hó 22-ikén egy vegyes küldöttség, mely-
nek élén Tisztapataky István és Zmeskál Jób állott, 
Pozsonyban Fekete György alkaneellár kezeihez egy, a 
királynőhöz címzett kérvényt nyújtott be, melyben el-
mondja, hogy ugyanazon évi június hó 28-ikán nagy 
földrengés volt Győrött, a mely oly méreteket öltött, 
hogy a várbeli kaszárnyák is megrongáltatván, a katona-
ság a kapuk elé, a lakosság pedig a külvárosokba volt 
kénytelen kivonulni. Ezen nagy szomorúságban — úgy-
mond a kérvény — mindenki az égi atyához fordult 
s az evangélikusok a végett folyamodtak a győri püspök-
höz, hogy engedje meg ő nekik is istentisztelet tartását. 
Ez azonban másnap a káplánja által tudtukra adta, hogy 
nem engedheti meg még azt sem, hogy evang. lelkész 
nélkül is evang. istentiszteletet tartsanak. Ez a merev, 
mondhatni kegyetlen eljárás, a mely a szerencsétlenség 
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pillanatában is az erőszak álláspontjára helyezkedett, 
indította a küldöttséget arra, hogy újólag a templomoknak 
és egyházi épületeknek ha nem is visszaadatását, de leg-
alább újaknak építhetését kérelmezzék. Igaz, hogy már 
többször folyamodtak, így 1751-ben is s a királynő, bár 
a folyamodványt el nem fogadta, de a küldötteket mégis 
kegyes szine elé bocsátotta s megígérte, hogy az építési 
hely kijelölése iránt intézkedni fog. Sajnos azonban, ez 
mindeddig meg nem történt. 

Bizonyára épp oly reménnyel nyújtották be ezt a 
kérvényt elődeink, mint a többi folyamodványt, de viszont 
ennek is épp oly kevés eredménye lett, mint a többi-
nek. A krónika még arról sem szól, hogy kaptak-e reá 
egyáltalában választ. De a bekebelezés, a pacifikáció 
csendes munkája a katholikus egyház javára háborítat-
lanul folyt tovább. 

1767. évi március hó 27-ikén egy stólaszabályzatot 
adott ki a győri káptalan, a minek közvetlen oka az volt, 
hogy az újvárosi protestánsok többször panaszkodtak 
a kath. plébános részérő! történt megsarcoltatásuk miatt, 
minthogy annak az összes egyházi funkciók után még 
akkor is járt stóla, ha a prot. hívek a tényleges szer-
tartást esetleg máshol, prot. lelkész által vették igénybe. 
A stólaszabályzat szerint most már keresztelésért 50, a 
szegényebbektől 30 dénár, confirmatioért 20 dénár, de 
a tehetősebbektől egy máriás, keresztlevelek kiállításáért 
1 frt 50 dénár, esketésekért az I. osztályuakért 3 frt, a 
II. osztályuakért 2 frt, a III. osztályuakért pedig 1 frt 
50 dénár, a kihirdetésért, ha a menyasszony máshonnan 
való, 1 frt 50 dénár, temetésér^ 75 dénár, de ha ez harang-
szó nélkül történik, 50 dénár jár. 

Ugyanebben az évben a királynőhöz szóló folya-
modványban panaszolták el a győri protestánsok, hogy 
Gergely György újvárosi plébános magas stólákat szed, 
sőt azokat előre kiveszi a hívektől; így pl. keresztelésért 
4 frtot, esketésért 1 0 - 12 frtot. Előadják, hogy ezt panasz 
tárgyává tették a püspöknél, de célt nem értek. Erre a 
helytartótanács 1767. junius 30-ikán rendeletet küldött 
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a városi tanácshoz, melyben vizsgálatot rendelt el ez 
ügyre vonatkozólag. 

A vizsgálat folyamán a plébános, úgy látszik, nyilat-
kozattételre lett felhíva, mert 1768. évi augusztus 29-ikén 
ismét rendelet érkezett a helytartótanácstól, melyben elő-
adatik, hogy a győri káptalan a plébános által szedett 
kettős, sőt hármas stólákat azzal okolja meg, hogy annak 
a stólán kívül semmiféle, se pénzbeli, se természetbeli 
javadalma nincsen. Ezt a tarthatatlan érvelést azonban a 
helytartótanács nem tette a magáévá, mert a jelzett ren-
deletben meghagyja, hogy ezentúl a rendesnél nagyobb 
stólát ne szedjenek s ha a protestáns hívek valahova 
saját vallású lelkészeikhez mennek keresztelni vagy há-
zasságot kötni, még akkor is csak egyszerű stólát szed-
hessen tőlük a kath. plébános. Ezzel szemben gondos-
kodjék a város és a püspök arról, hogy az újvárosi 
plébános anyagilag oly helyzetbe hozassék, hogy az 
megélhessen s ne kényszerüljön ily szabálytalanságok 
elkövetésére. 

A helytartótanácsnak eme toleráns szellemű rende-
lete azonban eredménytelen maradt, a plébános tovább 
sarcolta a népet, úgy hogy a protestáns hívek újra folya-
modni voltak kénytelenek és pedig ezúttal a győri kápta-
lanhoz, 1769. évi február hó 3-ikán. A káptalan aztán 
maga elé idézte mind a plébánost, mind pedig a pro-
testáns deputátusokat, meghallgatta őket, a plébánost a 
szabályzat megtartására utasította, a protestánsokat azon-
ban abbeli kérelmükkel, hogy a plébános az összes jog-
talanul beszedett stólák visszafizetésére köteleztessék, rész-
ben elutasította, mert a helytartósági rendelet kiadása 
előtt beszedett magasabb stólák visszaadását megtagadta. 

Az 1768. év egyébként az újabb vallásgyakorlat-
kérvények éve volt. Ez évi szeptember hó 11-ikén a 
schönbrunni császári kastélyban nyújtottak át egy folya-
modványt a királynőnek, melyben felemlítik, hogy O Fel-
ségének eddigi ígéretei dacára sem kaptak még semmit. 
De már előzőleg is kérvényeztek. 1768. évi április végén, 
midőn József főherceg Magyarországba jött körútra, a 
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konvent tudta és beleegyezése nélkül Horváth Sámuel 
lelkész és Werveczky óraműves Ottevényen nyújtott át 
neki egy hasonló tartalmú kérvényt, mivel azonban ebben 
a királynőről említés téve nem volt, valamint az sem volt 
kérelmezve, hogy József főherceg magát ez ügyben édes-
anyjánál közbevesse, a mulasztás helyrehozása végett, 
midőn József főherceg körútja befejeztével visszautazott 
Bécsbe, Gönyőnél egy, az előbbi értelemben szerkesz-
tett újabb kérvényt nyújtottak át neki 1768. évi június hó 
6-ikán, de ismét csak a konvent tudta nélkül. József meg-
kérdezte a deputációt, hogy miért vették el a templomu-
kat, mire ezek engedelmet kértek, hogy ennek történetét 
egy önálló emlékiratban fejthessék ki. Ennek köszönhető 
az 1768. évi június hó 19-ikén a laxenburgi császári kas-
télyban egy negyedóráig tartó kihallgatás, mely alatt a 
kérdés historicumát töviről-hegyire elmondták és Írás-
ban is átnyújtották. 

1768. évi június hó 23-ikán megint audiencián vol-
tak. Úgy látszik, nem akartak előbb elmenni Bécsből, 
míg valami positivumot nem eszközölnek ki. Ezen a 
kihallgatáson különösen I. Lipótnak egy, 1681-ben ki-
adott leiratára hivatkoztak, melyben az elrendelte, hogy 
a mennyiben az elvett templomok katholikus szertartás 
szerint még be nem szenteltettek, adassanak vissza azok-
nak, kiktől elvették, ha pedig már megtörtént a beszente-
lés, akkor a királyi biztosok jelöljenek ki a protestánsok 
számára helyet a templomépítésre. 

Ennek a deputációnak az eredményéről az ugyanazon 
évi július hóban tartott konventülésen számolt be Schock 
nevezetű kalmár és pártja. Bejelentette, hogy Bécsben járt 
s úgy József főhercegnek, mint a királynőnek is átnyúj-
totta az instanciát. Beterjesztették az 1749-iki kérvény 
másolatát is, a melyben tudvalevőleg bőven ki van fejtve 
a gyülekezet álláspontja. Feleletül azt kapták, hogy ha 
az 1681:26. törvénycikk értelmében kimutatják, hogy 
azon időben a vallás szabad gyakorlatában voltak, azt 
újra megkapják. Ugyanezen a konventülésen Droszdik 
ágens levelét is felolvasták, melyben az nem tagadja a 
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kedvező eredményt, csak azt kéri, hogy ezentúl is for-
duljanak mindennek kieszközlése végett ő hozzá, majd 
akkor jobban sikerül minden. Ekkor elhatározták, hogy 
a gyülekezeti levéltár adatai alapján dolgozzák ki újra 
az egész kérdést s azt benyújtják illetékes helyen. Be 
is adták ezt a memorandumot, de eredménye bizony 
nem volt, mert az augusztus 27-iki konventülésen jelen-
tették, hogy a kancellária egyszerűen visszaküldte a kér-
vényt, sőt azután szeptember 8-ikán gróf Esterházy Ferenc 
kancellár Droszdik ágens által tudtára adta a győriek-
nek, hogy a császárnő és királynő parancsolatja, hogy a 
győriek ebben a tárgyban többé alkalmatlankodni ne 
merészkedjenek. 

Tehát rövid idő alatt a második, a legenergikusabb 
hangon megnyilatkozott visszautasítás! 

Most tehát a gyülekezet tudta nélkül, egyesek, túl-
buzgóságból, kerülő utakon akartak a felséghez jutni. 
Egy Horváth Sámuel nevű református, továbbá egy 
Matkovich József és egy Preindl nevű evangelikus győri 
lakos megint felment Bécsbe s ott napokon át lesték 
a királynőt meg a trónörököst a népkertben, a külső 
Burgban és az utcán, hogy átadhassák nekik a kezükben 
szorongatott, ismeretes tárgyú folyamodványt. Arra is 
ment József főherceg, de mivel meg nem szólította a 
remegve ácsorgó embereket, nem merték neki a kér-
vényt átnyújtani. Végre megint csak a mindenütt jelenlevő 
Droszdikhoz folyamodtak közbenjárásért, de mikor el-
mondták neki, hogy mit akartak cselekedni, az reájuk 
ijesztett, hogy örüljenek, mert ilyesmiért, ha esetleg az 
utcán mennek neki a felségeknek kéréseikkel, nagyon 
könnyen börtönbe juthattak volna. Persze elment erre 
a kedvük minden további kérelmezéstől s búsan hallgat-
ták meg otthon ráadásul még a konvent rosszalását is, 
a melyet azért kaptak, hogy megbízás nélkül ily kétes 
értékű kalandra vállalkoztak! 

Míg azonban a hívek alig mulasztottak el egy 
évet, hogy illetékes helyen jogaik visszaállításáért ne 
folyamodtak volna, addig — a jegyzőkönyvek tanúsága 
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szerint — mint magánegyesület tovább is folytatta életét 
a gyülekezet. Már az előbbi fejezetben rámutattunk a 
Kelemen-féle örökségi perben arra a biróí Ítéletre, mely 
kimondotta, hogy a gyülekezet csakis mint nyilvános 
egyház nem állhat fenn, a mi azonban nem akadályozza 
meg, hogy mint magántársulat jogi személynek tekintes-
sék s így jogok és kötelezettségek alanya legyen. Ezt a 
nézetet erősítik meg azok a tények is, hogy a gyülekezet 
vagyona konfiskálva nem lett, sőt saját megbízottjai által 
tovább is kezeltetett. 

A külföldön tanuló ifjaknak ha nem is nagy, de az 
akkori viszonyok szerint elég szép segélyt adtak. 1775-ben 
Horváth Sámuelnek és Szepessy Mihálynak 25 — 25 frt 
akadémiai segélyt, Pauliny Zsigmondnak 12 frt útikölt-
séget juttattak. 1776-ban a földekért szedett haszonbére-
ket emelték fel 118 írtról 220 frtra s egyszersmind 6 évre 
bérbeadták azokat. Ugyanezen évben Blasy Mihály és 
Kuzmán János kapott 12—12 frt útiköltséget, 1777-ben 
pedig Plachy András 12 frtot, míg Perlaky Dávid 50 frt, 
Trsztyánszky Mihály 25 frt, Kászonyi Sámuel és Szele-
csényi Ferdinánd 12 — 12 frt segélyt, viszont 1778-ban 
Pazár András 25 frtot. Ugyanebben az évben Szászkyné 
hagyományának kamataiból legelőször osztottak ki 18 
frtot a házi szegények közt. 1779-ben megválasztják Ger-
ber Mihályt kurátornak, a ki a vagyonról leltárt készít, 
melynek egyik példányát a gyülekezeti pénztárban helyez-
ték el, a másikat pedig a felügyelőnek adták át, ki előbb 
Enessey Imre, majd Tisztapataky István volt. 

1779-ben a téthi egyháznak templomépítésre 50 frtot 
szavaztak meg, Berke Balázs, Fábri István, Martony István, 
Boczkó Dániel, Hosszú István, Ribay György és Gotthard 
Mihály tanuló ifjaknak meg 1 2 - 2 0 - 2 5 frt akadémiai 
segélyt, 1780-ban pedig Csaplovics Jánosnak 10 frtot. 

1780-ban a pataházi kúriát, melyet már a XVII. 
század elején tulajdonul birt a gyülekezet, azonban az 
üldözések idején e miatt perrel lett megtámadva, eladták 
Viczay Mihály grófnak 1900 frtért. 

6 
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1764-ben a gyülekezet azon újvárosi hívei közt, 
kik tűzkárt szenvedtek, 200 frtot osztott ki. 

Matkovich Ádám kurátora volt a gyülekezetnek 
több esztendőn át. A számadásait aztán, a melyek az 
1747 —1761. évekre vonatkozólag egyszerre terjesztettek 
be, egy kiküldött bizottság vizsgálta felül és helyesen 
vezetetteknek találta. Ennek dacára azonban a gyülekezet 
gazdasági ügyvitele ezekben az elnyomatás éveiben is oly 
praecis volt, hogy belátták az ily, több évekre terjedő 
elszámolás helytelenségét s elhatározták, hogy ezután 
(tehát 1762-től kezdve) évenkint adjon számadást a kurá-
tor, az vizsgáltassék meg s egyszersmind tüntettessenek 
ki a kamathátralékos adósok is, hogy azokat is meg 
lehessen sürgetni. A következő évben aztán Matkovich 
Ádám adott is számadást, azonban a kurátori tisztet 
tovább nem tartotta meg, hanem Conrad Ferdinándot 
választották meg gondnokká 1763. évi január hó 7-ikén. 

Templomba — mint fentebb is említettük — ez 
időben Téthre vagy Felpéczre jártak a hívek. Mind a 
két község azonban jó messze fekszik Győrtől, úgy 
hogy a tehetősebbek kocsijaikon jártak ki oda isten-
tiszteletre. A szegények azonban ily módon nem tisztel-
hették volna az Urat valamely evangelikus templomban. 
A gyülekezet tehát minden vasárnap egy kocsit tartott 
készen a kevésbbé tehetősek számára, a melyen aztán ezek 
kirándulhattak Téthre vagy Felpéczre. A kocsi költségeit 
aztán negyedévenkint a gyülekezet fizette ki s ezt a gond-
nok el is számolta. A téthi egyházhoz való jóindulatát a 
gyülekezetnek jellemzi különben az is, hogy mikor 1749-
ben a győri templomot bezárták, a szószéket elvitette 
onnan a gyülekezet és nemes Rajts András majorjában 
őriztette. 1769-ben aztán, tehát 20 év múlva, a téthi gyüleke-
zetnek ajándékozta, hálája jeléül. Vájjon megvan-e még? 

A diákok kiképeztetésének a gondosságára vall, hogy 
1763-ban már az úgynevezett csererendszer első nyomaira 
akadunk. Ez abban állott, hogy a magyar fiúkat német 
vagy tót vidékre adták 1 —2 évre német vagy tót „szóra", 
az ottaniak ismét Győrbe jöttek a magyar nyelv elsajátí-
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tása végett. Olyan soknyelvű országban, mint a mi hazánk, 
a legkülönbözőbb életpályákon működő emberre nézve 
előnyös, ha több nyelven beszél. Ebből a szempontból 
indultak ki elődeink is, midőn 1763-ban egy konvent-
gyűlésen elhatározták, hogy a német és tót nyelv elsajátí-
tása végett több győri diákot Modorba küldenek, Pozsony-
megyébe, az ottani evang. iskolák látogatása végett s éret-
tük az alumneum díját is megfizetik. 1768-ban panaszos 
levél jött a modoriaktól, melyben elmondják, hogy anyagi-
lag rosszul állanak, a szőlőik már hat éve semmit sem 
teremnek, tehát az alunmeumot, a hol a győri fiúk is 
elláttattak, fenntartani nem képesek. Erre a gyülekezet el-
határozta, hogy évente 30 frttal járulnak a modori alum-
neum fenntartásához, de ennek fejében kikötik, hogy ott 
minden évben négy győri fiú kapjon ellátást. Később 
egyébként a csererendszer mindjobban kifejlődött s a 
XIX. század elején már nagyon gyakori volt, hogy győri 
fiúk Pozsonyba, Bazinba, meg Modorba mentek német 
szóra, sőt később, mikor a győr-belvárosi polgárság a 
győr-újvárositól nyelvileg teljesen kettévált, a mennyiben 
amott csakis németek, emitt tiszta magyarok laktak, a 
Belváros és Újváros gyermekeit cserélték ki a német 
és magyar nyelv megtanulása végett. 

Ugyancsak a tanuló ifjúság iránt való jóindulat 
bizonysága az az 1764-ből származó határozat, mely 
szerint Horváth Ferenc gyülekezeti ügyvéd és Szabó 
János evang. polgár jól tanuló fiait minden évben segé-
lyezi az egyház, Nagy Ferenc fiának hasonló segélyez-
hetése végett pedig ugyancsak sürgetik a Kasza-féle 
alapítvány kamatainak mielőbbi befizetését. Ezen Kasza-
féle alapítvány kamatait, 30 frtot, megtoldva még 30 frttal, 
a következő évben a felpéczi tanító fizetésére fordítják, 
a mi azt igazolja, hogy a győri evang. gyermekek az 
elnyomatás éveiben ott tanultak. 

1758-ban vagy 1763-ban változás állott be az állandó 
bécsi ágens személyében. Kifejtettük már, hogy a pro-
testánsok eminens érdeke volt Bécsben állandó meg-
bízottat fizetni, a kinek kötelessége volt a sok panaszos 

3' 
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ügyet állandóan evidentiában tartani s a kancelláriánál, 
meg egyéb udvari hivataloknál eljárni. A fenti évben 
Kunz ágens helyébe egy Droszdik János nevezetűt vá-
lasztottak meg erre a tisztségre, a ki ezért a győriektől 
évente 30 frtot kapott. Minthogy pedig a m. kir. hely-
tartótanács felállítása óta, a mely Pozsonyban székelt, 
ott is sok volt az ügyes-bajos dolog, pozsonyi ágenssé 
1768-ban Halász Istvánt választották. Droszdik egyéb-
ként az egész ország összes evang. egyházainak meg-
bízottja volt s mint ilyen, 800 frt évi fizetést húzott; 
ennek a győriek csak egy aránylagos részét viselték. 

Az 1763-ik év különben nagyon mozgalmas volt 
gazdaságilag is. Hogy illetékes helyeken az igazság útját 
járhatóbbá tegyék, a mint régebben borral, zabbal, meg 
körmöczi aranyakkal próbálták ezt elérni, úgy most ismét 
kénytelenek voltak 1000 frt kölcsönt felvenni, de ebből 
a számadások szerint csak 420 frt lett kiadva. A Gerber-
féle házat eladta a gyülekezet Lang János Mihálynak 
3225 írtért. (Ez volt az a ház, melyet Gerber, egykori 
kurátor, számadásbeli tartozása kiegyenlítésére, az eklé-
zsiának tulajdonába bocsátott.) Az azon évbeli földrengés 
különben ezen a házon is kárt okozott, úgy hogy azok 
helyrehozatala 15 frtba került, az időközbeli vevőnek 
pedig 60 frt kárpótlást kellett adni. 

A következő évben ismét a jómód félreismerhetetlen 
jeleivel találkozunk. Báró Zay Péternek, a ki a magyar-
országi protestánsok érdekében interveniált az udvarnál, 
a győriek, mint aránylag reájuk eső költséghányadot, 50 
frtot szavaztak meg, Pozsony városának meg 3000 frtot 
adott kölcsön, kamatra a gyülekezet, de nem a saját, hanem 
Torkos Pál neve alatt. Gróf Festetich Károlynak szintén 
kölcsönt folyósítottak, 1000 frtot, ugyancsak Torkos Pál 
neve alatt. Nagyon sokat adtak e tájban akadémiai és 
templomsegélyre is. A kinek azonban pénzt kölcsönöz-
tek, attól már biztosítékot vagy legalább kezest követeltek, 
nehogy az eklézsia károsodjék. Mert a kölcsönre akkor 
is volt jelentkező elég, ámbár a német talán annyira nem 
szorongatta az adóért a magyart, mint azt az elkeseredett 
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hazafit, a ki 1695-ben kelt adóslevelében megokolja, hogy 
miért kell adósságot csinálnia és egész nyíltsággal panasz-
kodik a doktorokra meg a németre. „Hiában levő docto-
rozásokra — úgymond — patikáriüsbeli orvosságokra és 
egyéb hamis varázsló orvosokra előbbi nehéz keres-
ményünket kifizettük, most viszontag az német portioba 
kell fölös pénzt fizetnünk be." 

1768-ban találunk egy oly eszmére is, a mely már az-
óta is többször felmerült, de mindezideig tulajdonképen 
véglegesen eldöntve nincsen. Három esperességvoltakkor 
Dunántúl és pedig a tolnai, a győri és a kemenesaljai, a 
melyeknek superintendensi tisztét Balogh Ádám viselte. 
Ez a hivatalával járó költségek fedezésére segélyt kért 
a kerülettől. A győri egyház foglalkozott az ügygyei és 
a maga részéről évi 10 frtot szavazott meg superinten-
densi pótlékul. Nem sok ugyan ez az összeg, de érde-
kes a dolog abból a szempontból, hogy a superintendensi 
külön honorálás magvát találjuk meg benne. 

A superintendensek különben a világi felügyelők-
kel együtt ez időben már közelismert funkciót végeztek. 
Hisz 1741. tájékáról akadunk már egyetemes ülési jegyző-
könyvi töredékekre, melyek szerint a királynőhöz a vallási 
sérelmek tárgyában küldött deputáció tagjává választatott 
a többi közt Antonius Samu tiszamelléki, Michalidesz 
bányavárosi, Záborszky pozsonyi superintendens; a 
Dunántúl superintendensi széke abban az évben betöl-
tetlen volt, miért is ezt a kerületet a világi felügyelő, 
Ostffy Mihály, képviselte, a kinek a helyébe aztán Vit-
nyédy János lépett. A felügyelők intézték a kerület 
ügyeit és pedig vallásiakban a superintendens tudtával 
s közreműködésével, világiakban egyedül. Az összes 
egyházgyülekezetek száma volt akkor a Dunántúl 46, 
Tiszamelléken 74, Bányakerületben 58, a pozsonyi ke-
rületben 15, összesen 193. 

így folytak az egyház dolgai. Belső élete talán 
kevesebb zaklatásnak volt kitéve, mint a letűnt időkben, 
de mit használt mindez, mikor a vallásgyakorlat el volt 
tiltva s jog és törvény ellenére elvették tőle templomát 
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és iskoláját. Hiába könyörgött, íme, szinte megszámlál-
hatatlan sokszor a királyi trón előtt, süket fülekre talált. 

De eljött a feltámadás. A felvilágosodott II. József 
megértette a kor szavát és szakított a vallási türelmet-
lenség roskatag elvével! 

V I I I . 

A türelmi parancs. Az egyházközség 
újjászületése. 

Korszakot alkotó volt II. Józsefnek, Mária Terézia 
utódjának, a ki magyar királlyá ugyan meg nem koro-
náztatta magát, de az elsőszülöttség révén Magyarország 
trónjára ült, az uralkodása. Kívül esik ennek a mono-
gráfiának a körén, hogy II. Józsefet, az úgynevezett fel-
világosodott absolutismus mintaképét, mint uralkodót 
jellemezzük; hogy kifejtsük az ő uralkodásának fény- és 
árnyoldalait; hogy méltányoljuk az ő filozofikus világ-
nézetét, elitéljük alkotmányellenes felfogását. Mindezt 
elvégezte már a történelem, a mely kétséget kizárólag 
állapította meg, hogy II. Józsefben, bár érzéke nem volt 
az ezeréves magyar alkotmány történeti jogai iránt (hisz 
meg is boszulta ez magát tízéves uralkodása sikertelen-
ségén s azon, hogy az ő működésének a nyomán fakadt 
aztán a nemzeti fellendülést hirdető, korszakos 1790-iki 
országgyűlés), de azért nagy szelleme, európai látóköre, 
a tudományokban való mély jártassága s becsületes lelke 
csakis népei javát célozta. Minket e munka keretén belül 
ennek a fejedelemnek csak egyik vezérelve érdekel, az, 
a melyet vallási téren domborított ki. Ez pedig^a türe-
lem, a másvallásuak iránt való békés érzés. Es ha e 
tekintetben nem tudott még ő a teljes egyenlőség állás-
pontjára helyezkedni, arra, a mely a mai kor felfogása 
szerint egyedül helyes és igazságos, a mely szerint a 
vallásfelekezeteknek az államban teljesen egyforma jogok 
biztosítandók, azon nem lehet csodálkozni. Hisz először 
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is ő annak a királnyriőnek volt a fia, a ki alatt hit-
testvércinket annyi keserűség érte; másodszor meg kora, 
bár a teljes vallási és lelkiismereti szabadság kérdése 
már forrott akkor, nálunk még nem tudta kellőleg átérezni 
ezeknek a nagy elveknek a fontosságát. El kellett jönnie 
a francia forradalomnak s az ennek nyomán kelő óriási 
változásnak, hogy emberek és társadalmi körök belássák 
és felfogják a polgári ősjogok sérthetetlen szentségét s 
azoknak megvédésére intézményekről is gondoskodjanak. 

II. József és kora azonban óriási haladást jelentett 
a vallásszabadság annyi vihart látott mezején. Türelmi 
rendelete akként emelkedik ki Mária Terézia uralkodá-
sának minden akatholikust a közélettől visszariasztó, 
a reformált hit gyakorlását megakadályozó szférájából, 
mint egy fényesen lángoló szövétnek az elfogultság 
éjjeléből. Tudjuk s alkotmányos érzésünk felháborodik 
a miatt, hogy József lábbal tapodta őseink vérével ki-
küzdött alkotmányunkat és egyszerűen túltette magát 
azon, a mit tételes törvényeink, mint alkotmányunk 
garanciáját, irtak körül. De ha cselekményeit abból a 
szempontból nézzük, hogy egy elfogult korban neki, mint 
a tényleges hatalom kezelőjének, volt bátorsága és el-
szántsága arra, hogy a vallási türelem lobogóját kitűzze, 
akkor eljárását csakis az elismerés és köszönet szavai-
val honoráljuk. 

1781. évi október hó 29-én kelt a m. kir. helytartó-
tanácsnak az a rendelete, a mely „türelmi pátens" név 
alatt ismeretes és a mely II. József korszakos intézkedé-
seit tette közhírré. A rendelet magyarul így hangzik 
(megjegyzendő, hogy a helytartótanács ezt az esztergomi 
hercegprímáshoz, gróf Batthyány Józsefhez intézte): 

„Magasságos és főtisztelendő bibornoka a szent 
anyaegyháznak! 

Meg lévén győződve O Felsége, hogy minden 
kényszerítés, mely az emberek lelkiismeretén erőszakot 
tesz, ártalmas, ellenben pedig a vallásra és köztársaságra 
nézve, a valódi türelemből, melyet a keresztyéni szeretet 
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helyesel, a legtöbb haszon háramlik: tehát ezt minden 
császári királyi örökös tartományaiban bizonyos törvé-
nyek által megerősítendőnek határozta. 

Mivel pedig ezen királyi gondoskodás Magyar-
országot s ahhoz kapcsolt tartományokat annyival inkább 
illeti, mivel ezekben a nem katholikusok, tudniillik mind 
az ágostai, mind a helvét hitvallást követő, valamint a 
nem egyesült görög vallású lakosok is, amazok az ország 
törvényeinek, ezek pedig a királyi kiváltságoknak különös 
védelme alatt állanak jelenleg, tehát O Felségének kegyel-
mes akarata az, hogy fennhagyatván egyébként azon tör-
vények és kiváltságok, melyek a fennérintett nem katho-
likusokra nézve kedvezőleg, akár tekintve a vallás nyil-
vános gyakorlatát, akár pedig az őket is illető polgári 
jussokra s előjogokra nézve alkottattak és melyekre nézve 
kevéssel alább némely kegyelmes rendeletek bővebben 
elő fognak adatni: ezen Magyarországnak és a hozzá 
kapcsolt tartományoknak egyéb kerületeiben is, továbbá 
a szabad kir. városokban és községekben, melyekben a 
nem katholikusok, vagy a törvények, vagy a kiváltságok-
áltál a vallásnak nyilvános gyakorlatától és a polgári 
jogoknak más következményeitől eltiltatnak, azon keresz-
tyéni türelem azonképen, mint a cs. kir. tartományokba, 
bevitessék és megállapíttassék, mely aztán a következő 
pontokból fog állani: 

1. A nem katholikusoknak, úgymint helvét és ágostai 
hitvallást követőknek, úgyszinte a görög nem egyesült val-
lásuaknak mindenütt magános vallásgyakorlat engedtetik. 

2. Ezen magános vallásgyakorlat oly értelemben 
veendő, hogy a 100 családból álló nem katholikus 
egyházközségnek, ha igazolva lesz, hogy elégséges esz-
közökkel bir, szabad leend jövőben magános imaházakat 
oly módon építeni, hogy ezek tornyokkal, harangokkal 
és a közönséges utcáróli bejárással a nyilvános tem-
plomok formájára el ne láttassanak; egyházi szolgákat 
és iskolatanítókat bevinni, ezeknek szükséges lakokat 
építeni és e szerint nemcsak ezen magános imaházak-
ban vallásuknak mindennemű gyakorlata, hanem bete-
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geiknek látogatása is, mind ezen helyeken, mind ezeken 
kívül megengedtetik. 

3. Hivatalra s fekvő birtok szerzésére képeseknek 
nyilváníttatnak mindenütt, ellenben Dalmát-, Horvát- és 
Tótországban s némely szabad királyi városokban csak 
különös királyi engedély mellett. 

4. A nem katholikusok az esküt más, mint vallásuk 
elveivel egyező formában letenni semmi alkalommal 
nem tartoznak. 

5. A nem katholikusok a katholikus istentiszteleten 
megjelenésre nem szoríthatók s így a mulasztásért sem 
büntethetők. 

6. A vegyes házasságban, ha az apa róm. katholikus, 
mind a fi, mind a nőnemű gyermekek az apa vallását 
követik, ellenben ha az anya katholika s az apa nem 
katholikus, a fi az apa, a nő pedig az anya vallásában 
fog neveltetni. 

7. Az áttérésnél, ha például egy protestáns apa tér 
a katholika hitre, minden, a törvényes éveket el nem 
ért magzatok, nemi különbség nélkül, atyjok vallását 
követik; az anya térvén ellenben a katholika vallásra, 
csak az ő nemén levő s törvényes éveken alul álló 
magzatok fognak a katholika vallásban neveltetni. Azt 
pedig nem leend szabad a katholikusoknak követelni, 
hogy a nem katholikus szülőktől származott magzatok 
vagy árvák a katholika vallás elvei szerint neveltessenek. 

8. A bábák által véghez vitetni szokott keresztelés, 
mint a helvét hitvallásuak hitágazataival ellenkező, ezen-
túl is érvénytelen a helvét hitvallású egyházban. 

9. A katholikus pap, hacsak nem hivatik, a nem 
katholikus betegekre magát rájok nem tolhatja, de ha 
hivatik, joga van neki a hivást elfogadni. A protestáns 
lelkész foglyait nemcsak a börtönben látogathatja meg, 
de még a vesztőhelyre is kikísérheti azokat. 

10. Azon községekben, hol a nem katholikusok 
kellő számmal nincsenek s így iskolával nem birnak, 
gyermekeiket szabadon küldhetik a katholikusokhoz isko-
láztatás végett. 
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11. A mágnásoknak és nemeseknek az ő szokott 
lakhelyeiken épített imaházaikba a helybeli ágostai és 
helvét hitvallást követő lakosoknak és szomszédoknak 
járni szabad és azoknak istentiszteletet tartani szinte 
megengedtetik. 

12. A nem katholikus lelkészi testület a katholikus 
püspök felügyelete alól kivétetik; megengedtetik ellenben 
a superintendenseknek, saját egyházaikat meglátogatni, 
csakhogy az ily látogatások az adózóknak minden ter-
heltetése s bármily, azoktól adandó költségek gyűjtése 
nélkül történjenek. 

13. Többé senkit vallásáért, hacsak a polgári tör-
vények és kegyelmes királyi parancsok ellenére nem 
cselekszik, vagy a közcsendet megzavaró vétket nem 
követ el, pénz vagy testi büntetéssel sújtani nem szabad. 

Ezek azon szabályok, melyeket ő cs. kir. Felsége 
különösen Magyarországra nézve megtartandóknak s 
azért mielőbb kihirdetendőknek parancsol. 

Ne terheltessék tehát Magasságod e kegyelmes királyi 
választ a megyéjebeli klérusnak, illő megtartás és a teljesí-
tendőknek teljesítése végett kihirdetni. 

Kelt a magyar királyi helytartótanácsnak Pozsony-
ban, október 29-ikén, 1781. évben tartott ülésében. Gróf 
Csáky János m. p., Preszeker Mihály m. p."1 

A türelmi rendelet tehát a mai álláspontról tekintve 
korántsem adta meg evangelikus hitünknek azt a pozí-
ciót, a melyet politikai és társadalmi tekintetben kétség-
kívül megérdemelt; az evangelikus egyházat nem tette a 
katholikussal egyenrangúvá; a protestantismussal többé-
kevésbbé, mint egy létező, de a lelkiismereti szabadság 
szempontjából elfogadandó rosszal számolt le. Azt azon-
ban el kell ismernünk, hogy a Mária Terézia korának 
antiprotestans irányzatával szemben a liberalismusnak s 
a vallásszabadságnak valóságos hajnalhasadása volt. 

Meg is kezdődött nyomban az evang. egyházköz-
ségek újjászervezése az egész országban. Persze ez nem 

1 Majláth I. g ró f : „Vallásmozgalmak Magyarországban." I. köt. 57. 1. 
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ment könnyen. A katholikus társadalom ellenségeskedve 
fogadta a türelmi rendeletet annál inkább, minthogy az 
a király absolut akaratából jött létre, nem pedig az ország-
gyűlés hozzájárulásával. Sok püspök megtagadta a pátens 
kihirdetését, a közigazgatási hatóságok pedig lépten-
nyomon akadályokat gördítettek a protestáns gyülekezetek 
megalakulása elé. De az újjászületés nagy munkája mégis 
csak hatalmas arányokban haladt előre. 1783-ban és 
1784-ben 165 anya- és 586 leányegyház nyert szabad 
vallásgyakorlatot az országban1 s így a protestantismus 
ügye mindjobban fellendült. 

Ily körülmények közt a győriek sem késlekedhettek. 
Az 1782-ik év elején már összejöttek, hogy megvitassák 
az újjáalakulás feltételeit és lépéseket tegyenek egy új 
templom építésének az engedélyezése iránt. A gyülekezet 

mely, mint láttuk, 1749-től kezdve mint magántársulat 
élt, de épp azért vagyonának szabad élvezetében volt -
ez időtájt 13,900 frt tőkepénzzel, azonkívül pedig 4187 frt 
értékű szántófölddel rendelkezett, mint tulajdonával. Voltak 
azonkívül részére tett újabb hagyományok is, melyek-
nek befizetését mindennap várták, így például Pillémé 
1500 frtos, Rajts Mihály 500 frtos, Kasza Benedek 500 frtos 
hagyományával még növekedni Ígérkezett a gyülekezeti 
törzsvagyon. Kilátás volt azonkívül arra is, hogy a vallás-
szabadság visszanyerése felett való nemes felbuzdulás-
ban a hívek sem fognak megfeledkezni egyházuk iránt 
való kötelességeikről s önkénytes adakozások is majd sza-
porítják az eklézsia vagyonát. Szóval, az akkori idők pénz-
ügyi viszonyaihoz képest bátran nézhettek a jövő elébe. 

Az első kötelesség volt egy templom építése. Addig 
is, míg végleges kőtemplom volt építhető, egy ideiglenes 
fatemplomot óhajtottak emelni, a mi csakhamar meg is 
valósíttatott és Róth András egyháztag újvárosi házának 
az udvarán rövid idő alatt elkészült ez az imaház. Az 
állandó templomra vonatkozólag az a terv merült fel, 
hogy a magyarajkú hívek részére az Újvárosban, a német-

1 Warga I j j o s : »A keresztyén egyház történelme." II. öól . lap. 
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ajkúak számára a Belvárosban külön emeljenek templo-
mot. Ennek a reményében ajánlott fel Valaszkayné Lehner 
Zsuzsánna mindegyik imaházra külön-külön 1000 frtot. 
Mikor azonban a kettős építkezés tervét elejtették, a 
buzgó nő azonnal lefizette 1000 frt ját, hogy igéretét az egy 
templomhoz való hozzájárulásra vonatkozólag beváltsa. 

Sólyom István, a későbbi inspektor vezetése alatt 
több egyháztag Írásban fejtette ki a gyülekezet újjászerve-
zésére irányuló véleményét. E szerint a gyülekezetnek 
az inspektoron, alinspektoron, a kurátoron és nótáriuson 
kívül választani kell még 15 konventtagot. Inspektorrá 
azonban csak oly egyén lehessen, a ki Győrött lakik 
(az akkori felügyelő, Kiss János táblabíró, ugyanis nem 
volt győri lakos). Ajánlanak is mind e tisztségekre több 
buzgó egyháztagot. A jegyzőtől azt kívánják, hogy próká-
tor legyen, mert így a gyülekezet pereit ingyen vinné. 
A kurátortól viszont azt követelik, hogy újvárosi ember 
legyen. A 15 konventtag % részben a nemesi, 1/

3 rész-
ben pedig a polgári osztályból legyen összeválogatva. 
A felügyelőt ez az emlékirat — melyről azért emlékezünk 
meg, hogy feltüntessük az egyházi élet élénkségét, a 
törődést, melyben egyházi dolgok részesültek — fizetés-
nélküli, ellenben a másodfelügyelőt fizetéses hivatalnok-
nak kontemplálja. 

Ugyanazon év (1782.) december 8-ikán aztán felség-
folyamodványt nyújt be a gyülekezet. Ebben meggyőzően 
fejti ki, hogy azért, mert Győr már nem véghely, joga 
van evang. gyülekezetre, mert hisz az 1608. évi k. e. I. 
és az 1647: IX. törvénycikk alapján már volt vallás-
gyakorlati szabadsága. Igaz, hogy későbbi kormányok 
úgy magyarázták a dolgot, mintha az csak a katonák-
nak lett volna megengedve, ámde az idézett törvények 
világos értelme szerint a katonáknak is megengedtetett 
az, nyilvánvaló lévén, hogy ez csak a polgári lakosság-
nak adott engedély kiegészítése. A felségfolyamodvány 
aztán előadja, hogy a győriek már 1608. előtt is foly-
tattak protestáns vallásgyakorlatot, az 1681 : XXV. t.-c. 
pedig a véghelyi katonaságról nem is emlékezvén meg, 
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a győri véghelyen a templomoknak és iskoláknak való 
helyet is kijelöli. Hivatkoznak továbbá arra, hogy az 
1731-iki Carolina Resolutióban agyőriek vallásgyakor-
latukban meghagyattak, holott akkor már egyáltalában 
nem volt katonai végállomás Győr város. Kérik végül 
a vallásszabadság mellett az iskolaszabadságot is, mert 

úgymondanak — ez tulajdonképen az elsőnek a lelke. 
A lelkészi állásokra vonatkozólag hangsúlyozzák, hogy 
kettőt kellene szervezni. A gyülekezet végül a türelmi 
rendelet azon feltételének, hogy 100 családot kimutasson, 
nagyon is eleget tud tenni, a mennyiben 338 család 
2354 lélekkel képezi a győri evang. eklézsiát. (A helvét 
hitvallásuak ugyanekkor 139 családból és 577 lélekből 
álló gyülekezetet alkottak.) Protestáns volt tehát akkor 
az egész városi lakosságnak körülbelül V» része. 

1782. évi december hó 20-ikán aztán megjött az 
engedély a gyülekezet felállítására, a szabad és nyilvá-
nos istentisztelet tarthatására. Ezzel az a fontos ügy, 
melyben előzőleg a felettes hatóság megkérdezte Győr 
város tanácsának véleményét is s melyben Kiss János 
felügyelő személyesen kérte a felség jóakaratát, egy új, 
fontos stádiumba jutott. 

1783-ban megválasztják az egyházi elüljáróságot. 
Tisztapataky István, majd dr. Gömöry Dávid a felügyelői, 
Schedius Kristóf és Matkovieh József a másodfelügyelői 
székbe ül. Választanak aztán még egy jegyzőt, két kurátort, 
14 nemes és 9 polgári rendből való konventtagot, nem-
különben kellő számú póttagokat. Magyar lelkészül meg-
hívták Ráth Mátyást, az első magyar újságírót, a ki rövid 
idővel ezután Pozsonyban megindította a Magyar Hír-
mondó című első magyar nyelvű hirlapot; német lelkész 
ellenben egy bizonyos Palumbini helyett, a kit meg-
választottak ugyan, de aztán állását el nem fogadta, sőt 
még báró Zay egyetemes felügyelő is irt az érdekében, 
hogy engedjék őt Somorjára, — Freytag Mihály lett, 
a ki az adatok szerint Szepes-Szombatról jött Győrbe. 
Ráthot a pünkösd utáni szerdán Téthen szentelik fel, 
míg Freytagot Nemesdömölkön, a hol az akkori super-
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intendens, Perlaky Dániel, lakott. Fizetést szépen bizto-
sítanak lelkészeiknek. Eleinte a stólát is ők szedték be, 
de mikor Ráth kijelentette, hogy ezt nem tudja papi méltó-
ságával összeegyeztetni, ezt a gyülekezet kasszálja be, a 
lelkészek dotációját pedig 500—500 írtban s eleinte szá-
mukra az Újvárosban fogadott, később pedig a templom 
mellett épített szabad lakásban állapítja meg; azonkívül 
sátoros ünnepeken a perselyjövedelmet is részükre jut-
tatván. A kántornak 100 frtot fizettek, azonkívül stóla-
jövedelme és sátoros ünnepeken ugyancsak perselypénze 
volt. A tanítókról sem feledkeztek meg. Zathureczkynek 
pl. 150 frtja, szabad lakása és 4 öl fája volt, Schönfeld 
Mihály első tanítónak ellenben 200 frtja és szabad lakása. 
Aránylag természetesen legkevesebb jövedelme volt az 
egyházfinak. Csernek Fridrik, mint egyházfi-segéd, 12 frt 
évi fizetést húz, a melyet azonban csakhamar 24 írtra 
emelnek, sőt midőn rnásodegyházfivá választják, 60 frtot 
szavaznak meg neki évi fizetésül. 

Közben fontos fordulat történik a templomépítés 
ügyében. A gyülekezet megtudja, hogy a pozsonyi ka-
tonai parancsnokság el akarja adni a győri vár kerüle-
tében lévő azon területet, a mely a Rába hídjától kezdve 
Újváros felé terül el s a mely a vár megszüntetése követ-
keztében feleslegessé vált. Kitűnő alkalom nyilik tehát 
arra, hogy a gyülekezet a város legszebb pontján ingatlant 
szerezzen, a melyen templomát, iskoláit, pap- és tanító-
lakát felépíthesse. Kiküldik ennélfogva 1783. évi május hó 
23-ikán a konventből Tisztapataky Istvánt és Tóth Imrét 
Pozsonyba, hogy ott a Consilium bellicummal tárgya-
lásokba bocsátkozzanak a bécsi kaputól a Rába hidjáig 
fekvő területnek örökáron megvétele iránt. Az alku sike-
rült. 2700 rhénus forintért megvették ezt a szép telket 
(melynek négyszögöle tehát 14 1/á krajcárba került) és 
ugyanazon év október hó 9-ikén Bécsbe megy a felség-
hez kihallgatásra Tisztapataky és Schédius, hogy ott a 
vételt megerősítse s egyszersmind a telek adómentes-
ségét megígérje. Október 21-ikén fogadta a küldötteket 
József császár és közbenjárásuk sikeres volt: a december 
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3-iki konventülésen bejelentik, hogy Ő felsége a vételt 
mindenestül jóváhagyta. 

Megkezdődött tehát az építkezés, illetve még előbb 
a gyűjtés. Páratlan áldozatkészséggel segítették elő a 
hívek a szép terv megvalósítását. Részben készpénz-
adományok, részben természetbeli szolgáltatások útján 
igyekezett ki-ki a templom létesülését saját anyagi ere-
jéhez képest előmozdítani. Érdemes a megörökítésre, 
hogy feljegyezzük ezeket az adakozásokat. 

Wallaszkayné Lehner Zsuzsánna ... 1000 frt 
Gömöry Dávid 430 „ 
Andrássy János 450 ,, 
Sümegi István 500 „ 
Wurth Gottliebné 200 „ 
Róth András (a ki elengedte az ideig-

lenes fatemplom 3/4 évi bérét, tehát 
ennek egyenértéke) 150 » 

Hoffer ezredes 200 „ 
Kolmer Róza (Pozsony) 100 „ 
Schöpf Sámuel 100 „ 
Mairhoffer Pálné 300 „ 
Matkovits Pálné 200 „ 
Fördős Ádám 50 „ 
Jakus Ferenc 50 » 
Rajts Mihály 1000 „ 
Tóth Sándor 700 „ 
Kiss István 50 „ 
Róth Ábrahám né 50 „ 
Lehner Sámuel 50 „ 
Nedőczy Erzsébet 100 „ 
Petróczy Mihály 100 „ 
Vörös István 150 „ 
Vörös János 50 „ 
Rajts Sámuel 200 „ 
Pingitzer Pál 50 „ 
Purgl György 50 „ 
Követses János 100 „ 
Bálind Péterné 50 „ 
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Katona István 60 frt 
Vörös Mihály 50 „ 
Prengl János 50 ,, 
Habermayer Sámuel 100 » 
Tóth Imre 300 „ 
Szarka János 100 „ 
Horváth András 50 „ 
Matkovits Imre 70 frtot 

irt alá a templomépítésre, mely összegek egy része ugyan 
lassan folyt be a gyülekezet pénztárába, sőt valamit évek-
kel később le is irtak belőle, mint behajthatatlant, de 
sokkal több az, a mely tényleg be is fizettetett. Meg-
jegyzendő, hogy a fenti adakozók újvárosi lakosok voltak 
s az őtőlük behajtott összeg 3804 frtra rúgott. 

A Belváros nagyobbára németajkú lakossága azon-
ban szintén nem maradt hátra a buzgóságban. Ott 
3375 frtot gyűjtöttek össze, melyhez adataink szerint a 
következők járultak hozzá: 

Czechmeiszter Mátyás 100 frt 
Plank Mátyás és Károly 200 „ 
Hammer Dánielné 50 » 
Matkovich József 50 » 
Csapó Márton 50 „ 
Schmidgans János 50 ,, 
Fischer János 150 „ 
Karner Mátyás 50 » 
Róth Mátyásné 50 „ 
Mayrhofer Pál 100 „ 
Rajts István 100 „ 
Tisztapataky István 100 „ 
Hanzinger András 50 „ 
Falb György 100 „ 
Czechmeiszter Samu 50 ,, 
Pammer Pálné 100 „ 
Lohrmann Ábrahám 100 „ 
Gerber Mihály 200 „ 
Falb Mátyás 50 „ 
Payer Dánielné 50 „ 
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Sólyom István 200 frt 
Czechmeiszter András 300 ,, 
Czechmeiszter Pál 100 „ 
Sok Ferdinándné 100 „ 
Schedius Kristóf 50 „ 
Gömöry István 50 „ 
Haas Mátyás 50 „ 
Schöpf Sámuel 100 „ 
Ditz Pálné 100 „ 
Czigler György 50 „ 

Az összes belvárosi ajánlat 7500 frt volt, de ebből csak 
a fentemlített 3375 frt folyt be. 

Igen jelentékeny volt azonban a természetbeli hozzá-
járulás. Ki téglát, ki tetőcserepet adott, ki meg ingyen 
fuvart. Erről az építésre felügyelő gondnok érdekes 
számadást nyújtott. Az összes, akkor emelt épülethez 
szükséges volt 590,370 drb tégla; ebből ingyen kapott 
a gyülekezet 407,470 drbot, 182,900 drbot pedig vásárolt. 
(Az épületekre elhasználtak ebből 99,000 drbot, a többit 
a templomba építették. Cserépzsindelyt 84,100 drbot 
használtak fel, melyből 58,600 drbot úgy vettek, 25,500 
darabot pedig ajándékba kaptak. 2702 kocsi homokból 
csak 812-ért kellett fizetni, míg 1890 ingyen volt. Végül 
4072 gyalog-napszámból 2299-et megfizettek, 1773-at 
pedig ingyen teljesítettek a hívek. Az építés befejeztével 
tető alá került a templom és a paplak, melyeknek építése 
az ingyen szolgáltatásokon felül 23,715 frt 49 krba került. 

1784. évi június hó 1-én tették le a templom alap-
kövét (az építést tulajdonképpen még az évi április 28-án 
kezdték meg, de az ünnepélyesség volt az említett napon), 
mely alkalommal báró Gemmingen tábornok jelenlété-
ben nagy ünnepély volt, a lelkészek pedig beszédeket 
mondtak. Ugyanez alkalommal a templomajtó küszöbe 
alá némi ércpénzzel együtt a következő szövegű emlék-
táblát tették le: 

„A Mindenható Istennek dicsőségére, mint Bölcsen 
Uralkodó II. József Római Császár és Apostoli Király 
kegyesen rendelt tolerantia engedelme által a győri aug. 

10 
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Confession levő Gyülekezet már 33 esztendők eltelése 
után az 1783-dik esztendőben Szent György havában 
ismét újonnan vallásának szabad gyakorlatát megnyerte 
volna, ezen hajdan várnak erősségeihez tartozó Rába 
és Rápcza folyóvizeknek összeszakadásuk között levő 
darab puszta helyen a várak igazgató tanátsátul szeren-
csésen és boldogul országló Fejdelem akarattyával 
2500 Rh. forintoknak letételével.1 Jelentette gyülekezeti 
elüljáró Főinspector Nemes Vitézlő Tóth Sándor2 és 
Nemes Vitézlő Matkovich Jósef vice inspector, úgy nem 
különben Tiszteletes Ráth Mátyás magyar és Tiszteletes 
Freitag Mihály német lelki tanítóknak idejükben köz-
gyülekezet tagjai költségével ezen Imádság háza az 
1784-dik esztendőben megesett, Szent György havának 
28-dik napján épitetni kezdődvén, ezen örök emlékezetre 
való kőfundamentumul Nagyméltóságú báró Hombergi 
Gemmingen Sigmond Ur Föls. Római Császár és ap. 
Király komornyikja, Theresia rendnek szentelt vitéze, 
General Feldmarsall Lieutenant és Uri nevét viselő 
gyalog regimentnek ezredes kapitánya által mai napon 
letétetett 1784-dik esztendő Szent Iván hava 1-ső napján." 

A templomépítés ezek után gyorsan haladt előre. 
Elhívták Esterházy gróf tatai uradalmának a főépítő-
mesterét is, hogy az általa készített terveknek helyes 
keresztülvitelét ellenőrizze. Kapott is ezért 6 drb körmöczi 
aranyat, míg az építésre felvigyázó Kiss Györgynek és 
Káldy Jánosnak 12 frt, illetve 6 frt honoráriumot adtak. 
A régi, még 1749-ben elvett templom hátralékos vétel-
árára is (a melyet a Mária Terézia-féle rendelet értel-
mében a város azonnal lett volna köteles megfizetni) 
most fizettek be a gyülekezet pénztárába 4243 frtot, 
a mi szintén az egyházi vagyont szaporította. A templom-
székek megváltási árait is behajtották. A ki azt akarta, 
hogy állandó, biztos ülőhelye legyen az új templom-
ban, váltságdíjat fizetett érette s így folyt be az ujvárosiak-

1 A vételár tehát e szerint 2500 frt vol t ; más adatok 2400, ismét 
mások 2700 frtot említenek. 

2 Ekkor már ez volt a felügyelő. 
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tói 450, a nádorvárosiaktól 89, a szabadhegyiektől 10 
és a szigetiektől 17 frt. 

1785. évi november hó 25-ikén már lebontják az 
ideiglenes fatemplomot, ugyanakkor pedig teljesen el-
készül az új isteni hajlék. Advent első vasárnapján virrad 
a gyülekezetre az az örvendetes s az eklézsia történe-
tében valóban korszakalkotó nap, a melyen annyi keserű-
ség, annyi temérdek baj után végre a győri evangelikus 
egyházközség is az állandó, biztos lét révébe tudott 
beevezni és az Istent dicsérő imák és szónoklatok hangjai 
közepette, a hívek buzgó éneklése mellett, felavatták azt 
a templomot, mely még jelenleg is összetartó kapcsa 
a gyülekezet tagjainak. 

1785. évi november hó 27-ike volt az a nevezetes 
nap, a melyen az új templom magasztos hivatásának 
átadatott. Ráth Mátyás, az ékesszavu magyar lelkész, 
tartotta ott az első, evangélium szerint való istentiszteletet, 
míg Freytag Mihály német lelkész a németajkú hívek 
számára szónokolt. Megnyilt tehát a hívek számára a 
templom, melynek ajtaja fölé a következő felirattal el-
látott márványtáblát illesztett a hálás hívek kegyelete: 

I O S E P H O . II. A VG. 

REGE A P O S T O L . 
PACEM R E L I G I O N E DISIVNCTIS IMPERANTE 

ECCLESIA AVG. C O N E . IAVR. 
POST. ANN. XXXIII. C H R . MDCCLXXXIII . 

IN VSVM REL. SVAE RESTITVTA. 
H A N C AEDEM. 

PROPRI IS SVORVM EXPENSIS 
IN F V N D O A PRAEFECT. MILIT. E M P T O 

VIII. CAL. MAII MDCCLXXXIV. STATVI C O E P T A M 
D. O . M. 

RITV SVO C O M M V N I T E R C O L E N D O 
C O N S E C R A V I T 

V. CAL. DECEMBR. 
MDCCLXXXV. 

(Magyarul: II. József apostoli király ő felsége a 
vallási ügyekben szétszakítottakra békességet parancsol-

9' 
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ván, a győri ág. evang. egyházközség 33 év elteltével 
1783-ban vallásának gyakorlatába visszahelyeztetett és 
saját tagjainak költségén a katonai parancsnokságtól 
vásárolt telken 1784. április 24-ikén építtetni kezdett s 
ezt az épületet a legjobb és legnagyobb Isten számára 
saját szertartása szerinti közönséges (általános) isten-
tiszteletre 1785. november 27-ikén felszentelte.) Ez a 
márványtábla egyébként, mint a számadásokból kitűnik, 
27 frtba, aranyozása meg 9 írtba került. 

A templom megnyíltával duzzadó, csupa élénkség-
gel telt élet kezdődött. A sok évtized bilincsei lehullottak, 
a szellemi zsarnokság megszűnt; az egyház virágoz-
hatott, a hitélet napja felderült. 

Az iskolák addig is, míg a nekik szánt épület el-
készül, Ráth lakásán találtak helyet. Eleinte Schönfeld János 
volt a tanító, a ki mellé 1783-ban Zathureczky Sámuelt 
választották meg kántortanítóvá, majd, mikor Schönfeld 
a magyar nyelvben való hiányosságánál fogva lemondott, 
Fábry Istvánt választják meg a helyébe, de ez nem 
fogadja el, mert a szabad vallásgyakorlatot engedélyező 
leiratban csak két kántor és elemi iskolák vannak enge-
délyezve, ő tehát a gyermekeket a syntaxisig nem vihetné. 
1784. augusztus 20-ikán tehát Stelczer Dániel, majd Szűcs 
István jön helyébe, később pedig kettéválasztják a fiúkat a 
leányoktól s ez utóbbiakat Zathureczky kezeire bízzák. A 
kettéválasztást oly szigorúan értelmezik, hogy egy ízben 
Zathureczkynek nagy kellemetlensége volt a konventtel, 
mert megtudták, hogy privátórákra néhány kis fiút is 
befogadott a leányok osztályába. Ez a szigorú ellen-
őrzés mindenesetre érdekes, annál inkább, mert dacára 
annak, hogy paedagogiai alapelv a fiúknak s a leányok-
nak külön-külön oktatása, még ma is hány helyén az 
országnak vannak a két nembeli gyermekek egy-egy 
osztályba zsúfolva! 

Mikor még csak egy tanító működött, t. i. Schönfeld, 
az délelőtt 9—11 és délután 2 — 4 óra közt tanított. 
Zathureczky, a ki eleinte csak kántor volt, mikor meg-
bízták a tanítással, 9—11 és 1—3 óra közt tanított, 
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hogy a délután folyamán még kántori teendőit elláthassa. 
Az iskolapénz Schönfeldnél y4 évre helybeli növendékek 
részére 1 frt, vidékieknek i y 2 frt, Zathureczkynél ellen-
ben helybeliektől 75 dénár s vidékiektől 1 frt volt. Ezen-
kívül minden fiú fizetett 50 dénár fapénzt és 5 dénárt 
a fűtőnek, a mely teendőket akkor a koldusbíró látta el. 
Végül, a ki privátórákat is akart venni a tanítóktól, az 
y4 évre 1 frt 50 dénárt volt köteles azért külön fizetni. 

1785-ben megalkotják az iskolai rendtartást A rektor 
vezeti a beirási jegyzéket, ő ügyel fel a rendre, ő a konvent-
nek a végrehajtó orgánuma. Ekkor már négy fiúosztály 
volt, a melyhez csatlakozott a lányok osztálya, termé-
szetes azonban, hogy minden osztálynak külön tanítója 
nem volt. A téli vizsgálatokat farsang utolsóelőtti heté-
ben tartották meg, melynek lezajlása után hamvazó szer-
dáig szünet volt, tehát a tanév két félévre oszlott. A nyári 
vakáció jLi 1 iiis és augusztus hónapokra terjedt és szep-
tember első hétfőjén megkezdődtek a tanítások. A kisebb 
diákoknak azonban, jelesen az első és második osztály-
belieknek, valamint a leányoknak, nyáron sem volt teljes 
pihenőjük, nehogy elfelejtsék azt, a mit a télen át tanul-
tak. Ezek julius 1-től augusztus 15-ig minden hétfőn és 
kedden délelőtt iskolába tartoztak járni és teljes szüne-
tük csak augusztus hó második felében volt. A vakációt 
kiegészítette minden szerda és szombat délután, nemkülön-
ben (a vasárnapokat nem tekintve) a nagypénteki szün-
nap, úgyszintén a szüret alkalmával adott kétheti szünet. 

A lelkészeknek s a konventnek egymáshoz való 
viszonya az időtájt még nem volt kellőleg rendezve. 
Tudjuk, hogy régebben a lelkész egyáltalában nem is 
volt tagja a konventnek s Ráth 1783. szeptember 5-ikén 
tesz előterjesztést a konventnek, hogy a lelkészeket tegyék 
egyenlőkké a többi konventtagokkal, a mit a szeptem-
ber 7-iki konventiilés aztán el is ismert. 1783. körül 
azonban Ráth Mátyás túlságosan előtérbe akarta he-
lyezni a lelkészek jogait, úgy, hogy e miatt nem egy 
kellemetlen összeütközése is volt. Általában Ráth sze-
replése nem volt oly harmonikus, mint gondolnók s 
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úgy látszik, kissé összeférhetetlen természete volt neki. 
Mikor 1783-ban Győrbe választották, a gyülekezet oly 
odaadó lelkesedéssel fogadta, hogy 6 darab körtnöezi 
aranyat adott neki útiköltségül, felszentelési ünnepségeire 
pedig 70 frtot folyósított. Csakhamar azonban meg-
kezdődtek a kisebb véleményeltérések, melyeknek elseje 
volt az, hogy Ráth — mint már egyszer jeleztük — 
a stóla beszedését nem tartotta papi rangjához méltó-
nak. Ezen még csak segítettek úgy, hogy a fizetését fel-
emelték s a stólát maga a gyülekezet szedte be, de mikor 
a cselédek számára tartandó istentiszteletek ügyében is 
akadékoskodott, akkor már keményen ráparancsolt a 
konvent, hogy kerülje az önkényeskedéseket. A cselédek 
számára ugyanis nyáron át reggeli 6 l/2 órakor, vasár-
napokon, külön könyörgést, este pedig katekizmust kel-
lett volna tartani. Ez a minden bizonnyal üdvös intéz-
kedés a cselédek vallásosságának az emelését célozta. 
Ráth azonban mellőzte a konvent rendeletét s ezeket 
az istentiszteleteket egyszerűen nem tartotta meg. Erre 
a konvent jegyzőkönyvi kivonatban hagyta meg neki 
parancsa teljesítését, mire Ráth azt válaszolta, hogy ő 
a konventet nem ismeri el törvényes felebbvaló ható-
ságának, mivel abban nincsen együtt az egész egyház-
község. Az ő bírája — úgymond — a superintendens, 
emeljenek annál panaszt ő ellene. Ez aztán meg is tör-
tént s a konvent természetesen sikert ért el és így Ráthot, 
a ki azért volt reá haragos, mert néhány párthíve a 
konventtagok választásánál kimaradt, megrendszabályoz-
hatta. Mikor 1783. évi december 8-ikán Tóth Sándort 
Schedius Kristóf ellenében inspektorrá választották, ez 
is csak azon feltétel alatt fogadta el e tisztséget, ha a 
konvent rendeleteit mindenki egyformán respektálja, a 
mi szintén nyilt célzás volt Ráth akadékoskodásaira, 
melyről egyébként Kiss Zsigmond téthi lelkésznek sem 
lehetett jó véleménye, mert egy, a gyülekezet levéltárában 
levő levele szerint a győri egyházfelügyelő előtt bizo-
nyos vádak alól tisztázva magát, Ráthot „gonosz ember-
nek" mondja, a kinek „ocsmány irásai nem valók". 
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Érdekes különben, ha e kor forrongó nézeteit 
vesszük szemügyre az egyházi közigazgatási hatóságok 
illetékessége szempontjából. A győri egyház még sokkal 
később is azon a véleményen volt, hogy azok az egyház-
községek, melyek valamely szabad királyi városban van-
nak, egyáltalában ki vannak véve az esperességek alól 
s perhorreszkálta a szeniorátusoknak bárminemű be-
avatkozását is. Féltve őrizte legtágabb körű autonómiá-
ját és egyházi részről a legcsekélyebb beavatkozást is 
visszautasította. 

A katholikus plébánossal, jelesen az újvárosival, 
sok baj volt. Már 1783. évi április hó 28-ikán kimondja 
a konvent, hogy csak keresztelési, esketési és temetési 
stólát kell neki fizetni, mert a királyi rendelet (elég 
szomorú) ezt meghagyja; azonban egyéb követelései, 
melyeket a protestáns lakossággal szemben támasztott, 
jogtalanok. Mikor aztán Tisztapataky és Schedius O fel-
ségénél jártak ugyanez évi október 21-ikén, hogy a telek 
megvételét jóváhagyja, előadták panaszukat a stoláris 
visszaélések tárgyában is. 1784. január 5-ikén mégis 
azt rendeli a helytartótanács, hogy a stólákat nemcsak 
a plébánosnak, hanem még a kath. kántornak és egyház-
finak is meg kell fizetni. Nagynehezen tudták kivívni, 
hogy a leányegyházakba is kijárhassanak az evang. lel-
készek, valamint hogy a halottakat énekszóval kisérhes-
sék ki, nemkülönben azt, hogy a prot. házasulandóknak 
a kath. lelkészek által leendő kihirdetése mellőztessék 
oly módon, hogy ott, a hol szabad vallásgyakorlat van, 
a stólát se kelljen a kath. lelkész számára lefizetni. 

1784-ben megalkotják a konventrendszabályokat. 
Ez körülírja az inspektor, a viceinspektor, a nótárius, 
a kurátor a vicekurátor és a lelkészek ügykörét. Érde-
kes és a sokat üldözött protestantismusra jellemző, hogy 
e szabályok a bizalmas titkolózást nagyon a lelkére 
kötik a tisztviselőknek, mert akkortájt bizony a nagy nyil-
vánosság előtt való szókimondás nem egyszer bajba 
keverte volna egyházunkat. Havonta egyszer kell konvent-
ülést, minden év december 8-ikán pedig számadó köz-
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gyűlést tartani. Elvként kimondják, hogy konventtagnak 
ne adassék kölcsön a gyülekezet pénzéből. (Ezt ugyan 
később nem respektálták, de a princípium helyes volt, 
minthogy egy ilyen befolyásos egyéntől a pontos fizetés 
nehezebben volt követelhető.) A jegyzőnek, ha egyszer-
smind ügyvédje is a gyülekezetnek, külön jutalmat adnak. 
Ha a lelkész egy hétnél hosszabb időre elutazik, köteles 
azt a felügyelőnek bejelenteni. Az istentisztelet rendjét 
csak a konvent állapíthatja meg s ugyanaz van jogosítva 
azt meg is változtatni. A lelkészekkel való gyakori vitára 
lehet következtetni a rendtartás azon pontjából, mely 
szerint ha a lelkészt a gyülekezet elbocsátja, az perpatvar 
nélkül egy éven belül távozni köteles. Az istentiszteletek 
rendje ekkép szabályoztatott: áprilistól októberig reggeli 
8, novembertől márciusig reggeli 9 órakor, délután pedig 
a téli időszakban 3, a nyáriban 2 órakor kezdődtek az 
istentiszteletek. A cselédek számára pedig — mint fentebb 
már jeleztük — külön könyörgések tartattak. 

Hogy az újjászervezés koráról teljes képet nyerjünk, 
meg kell még néhány szóval emlékeznünk az egyház-
gyülekezeti alapítványok ügyéről is. Ekkor, valamint a 
későbbi években még inkább, a helytartótanács gyakran 
sürgette az egyházi alapítványokról szóló jegyzék be-
mutatását, sőt nem egyszer olyanféle felfogás is nyil-
vánult, mintha az alapítványokat az illető politikai ható-
ságok részére át kellene szolgáltatni, nem ugyan tulajdon-
joggal, hanem őrizetre. A gyülekezet ezeket a rendele-
teket vegyes érzelmekkel fogadta. Eleinte mindennemű 
felvilágosítást megtagadott, mert a dolgot önkormány-
zata sérelmének tekintette. Később aztán beterjesztette a 
kimutatást s így péld. egy 1785-ben készült jegyzék 
szerint az eklézsia a következő alapítványokat kezelte: 

Fördős-féle 2400 frt 
Piller- „ 1000 „ 
Rajts- , 1000 „ 
Kasza Benedekné-féle 500 » 
Káldy György- „ 1000 » 
Pataházi kúriák eladási árából befolyt 1900 „ 
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Szászkyné-féle 300 frt 
Mairhoffer- „ 200 „ 
Kisebb hagyományok 5317 „ 
Régi templom becsárából befolyt 

összeg 4243 „ 
így folytak le a XVHI. század utolsóelőtti évtize-

dének nagy újjáalakulási munkái, melyeknek lezajlásával 
a győri gyülekezet egy szebb korba lépett. Bár kétféle 
nyelven tartottak istentiszteletet, de azt, hogy a gyüle-
kezet egy és oszthatatlan s nincs külön magyar és külön 
német gyülekezet, már 1783-ban konventhatározatban 
mondották ki. Egységesen, tömörülve folytatta tehát a 
hitélet megszilárdításának a művét a dicsőséges múltú 
győri gyülekezet. 

I X . 

A XVIII. század utolsó tizenöt esztendeje. 

Ráth Mátyás nehezen megférő természete végre is 
szakított a győriekkel. 1786-ban elment Pozsonyba, itt-
hagyva győri lelkészségét, melyet aztán Fábry Pállal 
töltöttek be. Az igaz, hogy csakhamar visszavágyakozott 
s Freytag Mihály lelkésznek 1789-ben bekövetkezett 
halálával megint megüresedvén az egyik lelkészi állo-
más, újra megválasztották. De azután már nem is találunk 
nyomára annak, hogy a konventtel a kellő összhangot 
meg nem találta volna. Fábrynak egyébként kötelességévé 
tették, hogy bár oly fizetést kap, mint Ráth, de viszont 
ennek fejében köteles szükség esetén németül is prédi-
kálni, mivel a gyülekezet egységes s így lelkészei mind-
két ajkú hívek vallási szolgálatát tartoznak ellátni. Ez évi 
november hóban aztán meg is érkezett Fábry és ádvent 
első vasárnapján tartotta meg beköszöntőjét. 

Ráth ezen második megválasztása 1789. január 
17-ikén történt egy eredetileg konventülésnek össze-
hívott, de a hívek nagyszámú megjelenése következtében 
közgyűléssé nyilvánított értekezleten. Ráth a választást 
nagy örömmel fogadta, de néhány napi meggondolási 
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időt kért, hogy Pozsonyban, a hol lokális direktorságot 
vállalt, erről lemondhasson. Híványát (vocatióját) egész 
terjedelmében közli a nevezett napon felvett gyűlési 
jegyzőkönyv. Előadják benne, hogy miután Freytag meg-
halt, egyházi tanítóról kell gondoskodni, tehát a Szent 
Háromság nevében összegyűltek s több dunántúli lelki 
tanítókat kandidáltak, köztük Ráthot is. Ez aztán köz-
akarattal megválasztatott Freytag helyébe. A gyülekezet 
bizalommal van, hogy valamint Fábry Pál az egyházi 
hivatalban az aug. confessio szerint foglalatoskodik s 
magát más, igaz aug. confession levő gyülekezetekhez 
alkalmaztatja, úgy Ráth is azoknak nyomdokait köve-
tendi. Azonkívül, valamint Fábry ajánlkozik, hogy magyar 
lelkész létére németül is szónokland, úgy Rdthtól is meg-
várják, hogy német lelkész létére magyarul prédikáljon.1 

Fizetése lesz 500 frt, szabad lakás s a sátoros ünne-
peken a cintányér jövedelméből reá eső felerész. 

Erre a híványra Ráth aztán így felelt: 
».Méltó bötsülettel vévén a meghívást, a melyek 

abban tőlem kívántatnak, mind igazságos és illendő dol-
gok, miért is magamat azon hivatalnak fölvállalására 
szentül kötelezem s mindazokat híven megtartandom." 

Az iskolák fejlődése égető szükséggé tette a meg-
felelő külön épületek mielőbbi megépítését. 3233 frt 
57 krt adtak ki erre a célra, egyéb építkezésekre szintén 
néhány ezer forintot, úgy, hogy a számadások összesen 
6011 frtról szólnak, a mely összegen felül még Győr 
város 10,000 drb ingyen téglával járult a kiadásokhoz; 
ez (ezrét az akkori időkben 6 frt 25 krral számítva) 
62 frt 50 krt tett ki. 

A gyülekezet tőkéi 5037, alapítványai 11,893 frtra 
rúgtak. A vagyon nagyobbára szántóföldekbe volt el-
helyezve és kamatra kiadva. 1786-ban az előbbi címen 
219 frt, az utóbbin 253 frt folyt be a pénztárba. A csön-
getyűs-persely és láda jövedelme 1115 frtra, az oblatum 
403 frtra rúgott. 

1 Tehát Freytag örökét mégis német lelkészi hivatalnak tekintették, 
mert hisz ő mellette Ráth magyar lelkész volt. 
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Ugyanezt az évet emlékezetessé teszi asuperintendens-
választás is. A dunántúli kerület némely egyházközsége 
azt az óhaját hangoztatta, hogy oszszák ketté a kerületet, 
de ez nem talált visszhangra. A szabad királyi városok 
akkor nem voltak önálló esperességek, nem is tartoztak 
esperességek alá s így sok vitára adott okot az ő hely-
zetük, sőt 1787. február 16-ikán Matkovich kerületi fel-
ügyelő egyenesen feloldotta őket az esperességi kötelék 
alól. Persze, hogy jogosan-e, az más lapra tartozik. Az 
esperességek azon arányban járultak hozzá a superin-
tendensi, illetve kerületi járulékok fedezéséhez, a hogy 
aránylag a saját lelkészeiket fizették, a szab. kir. városok 
azonban szabadon ajánlottak fel bizonyos összeget. Talán 
ez volt az oka annak, hogy a városok a befolyásban, 
az egyházkerületi ügyek irányításában is nagyobb szerepre 
vágyakoztak, sőt nem egyszer még a superintendens fenn-
hatóságát is némi tekintetben kétségbe vonták. így pl. 
1788-ban, április 18-ikán, kimondja a győri konvent, 
hogy a superintendens canoniea visitatióját személye 
iránti tiszteletből elfogadja ezen egy alkalommal, de 
máskor nem, mert az a kir. városokban teljesen feles-
leges. A 13 esperesség, melyből a dunántúli kerület akkor 
a városokon kívül állott (a mosoni még odatartozott, 
ellenben a tolnai és somogyi egy esperességet alkotott), 
nem fogadta el a Ráth Mátyás jelölését, kire pedig a 
győri gyülekezet is rászavazott, jóllehet akkor már lemon-
dott állásáról, hanem Hrabovszky Sámuel téthi lelkészt 
választotta meg ezen egyházi méltóságra. 

A városi hatóság, bár a mindennapi érintkezésben 
sokkal előzékenyebb volt már a gyülekezet iránt, mint 
azelőtt, még sem tudta a kellő harmóniát létrehozni. A 
gyülekezettel egyenesen perbe is szállott ez időben a 
miatt, hogy a gyülekezet nem akart a Rába partján a kis-
hídtól kezdődőleg egy gyalogutat átengedni a saját telké-
ből közhasználatra. A város azt vitatta, hogy a parthoz, 
mint közhatóságnak, mint községnek, joga van; ezzel 
szemben a gyülekezet a tulajdonjog korlátolásáról hallani 
sem akart. Megindult tehát a per, mely azután bejárta 
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az összes bíróságokat, míg végre 1786. március 31-ikén 
gróf Györy Ferenc biztos közbenjárására egyezséget kötött 
a két peres fél. E szerint a molnárok által bérben birt 
részt eladják a városnak,1 a másik oldalon pedig 2 öl 
széles gyalogutat engednek a közönségnek, de a tulajdon-
jog fenntartásával. A molnárok felőli rész eladási ára volt 
négyszögölen kint 141/4 krajcár, ugyanannyi, mint a 
hogyan a katonai kincstártól vásárolták azt. A molnárok 
telke összesen 644 négyszögölet tett ki, melyért a gyüle-
kezet 155 frt 38 krt kapott. 

Ugyancsak a város nagyon is mérsékelt jóakaratára 
vall az a körülmény is, hogy 1787-ben a gyülekezet 
összes fekvőségeit igen magas adóval rótta meg. A gyüle-
kezet ez ellen az akkor egyesült Győr- és Mosonmegyék 
közgyűléséhez felebbezett, kifejtve, hogy az udvarteíkek 
adómentesek, a többiek pedig szintén túlságos adóval 
vannak megróva, mert 177 frt 26/s dénár adó nagyon 
is sok, azonkívül a telek nagysága is a gyülekezetre 
kedvezőtlen, a valóságnak meg nem felelő mértékben 
lett adóalapul véve ; azonban a felebbezés nem használt, 
a vármegye helybenhagyta a megadóztatást. 

A katholikus papságnak adandó különféle illetékek, 
stólák stb. számtalan vitára adtak alkalmat, melyeket a 
helytartótanácsnak nagyobbára jóakaratú határozatai elle-
nében a kath. papság provokált. 1786-ban elrendelte ez 
a hatóság, hogy a protestánsok ott is mentesek a kath. 
papoknak fizetendő stóláktól, valamint a házasulok a 
kath. templomban való kihirdetéstől, a hol csupán magán-
gyakorlatra és nem nyilvános vallásgyakorlatra vannak 
jogosítva. De az újvárosi plébános mégis panasziratot 
nyújt be a megyéhez a miatt, mert a protestánsok az 
egyházkelőtől járó stólát már három év óta nem fizetik 
meg neki. A következő évben megengedik, hogy a lelké-
szek eltartására a hívek közt adományokat gyűjthessenek, 
tehát az egyházi adakozás nyilvánosságát konstatálják. 

1 A gyülekezet által megvett telek magában foglalta az Újváros felé 
vezető út másik oldalán elterülő, a Rábczára néző telkeket is, melyeket azon-
ban akkor a molnárok bírtak bérben. 
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1787. február 20-ikán elrendeli a helytartótanács, 
hogy a hol eddig a protestánsok a katholikusokkal egyen-
lően fizették, ott ezentúl is így fizessék, de a keresztelési 
stóla eltöröltetvén, a prot. papok nem kötelesek most 
már a születéseket a kath. plébánosnál bejelenteni, helyette 
azonban rendes anyakönyvet kötelesek a születésekről 
vezetni. A kihirdetésnek ezentúl csak a házasuló felek 
templomában kell megtörténnie, a plébánosnak mind-
azonáltal bejelentendő. Halotti beszédet minden prot. 
lelkész nyilvánosan is tarthat. Régi elpusztult templomok 
anyagát, akárminő vallásúak is építették azt, minden-
kinek szabad felhasználni, tehát a protestánsoknak is. 
Az áttértekről eddig felterjesztést kellett készíteni, az 
megsziin tettetik. A katholikus ünnepeket a protestánsok 
nem tartoznak ezentúl megülni, kivéve az Űrnapját, de 
azt is csak délelőtt, mikor a körmenetek tartatnak. A super-
intendens által kellő módon megvizsgált rendes iskola-
mesterek tarthatnak egyházi szónoklatokat, de csak a 
helybeli lelkészek beleegyezésével. A keresztelési stóla 
eltörléséért a prot. lelkészeket a prot. egyházközségek 
másként kártalanítsák. 

Látható ezekből, hogy a politikai hatóságok vallás-
türelmi irányzata folytonos javulást mutat, bár a jog-
egyenlőségtől még nagyon távol van. Péld. az eperjesi 
leégett templomra megindított gyűjtést betiltják, a sze-
gényeket illető alapítványokat pedig a városi hatóságnak 
rendelik beszolgáltatni, a mire a gyülekezet azt feleli, 
hogy egyetlen ilynemű alapítványa van, a Szászkyné-féle, 
azt is a pozsonyi gyülekezet kezeli; vegyék át onnan. 

A tanítói kart ez időtájt szaporítani kellett, mert a 
növendékek száma is egyre növekedett. Zathureczky és 
Steltzer csakhamar nem tud Iák már ellátni az összes 
teendőket s azért Sziics István, majd Klutsovszky András, 
Mayer Sámuel és Beke Márton vétettek melléjük prae-
ceptorokul, megjegyezvén, hogy a tanítói létszám ekkor 
két tanítóból és két segédtanítóból állott. Mayernek, a ki 
Rozsnyóról jött s a kinek kötelessége adandó alkalommal 
a kántori teendőket is ellátni, 100 frt fizetést, minden 
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tanítványtól negyedévenkint 50 dénárt, szabad lakást 
és fűtést adnak. A tanpénzről megjegyzendő, hogy azt 
40 tanuló után biztosították a tanítónak, tehát negyed-
évenkint 20, egész évre 80 frtot tett ki. 1790-ben aztán 
egy felsőbb osztályt is felállítottak, a hol grammatikát 
és syntaxist tanítottak. Ezt az osztályt Nagy Pál káplán 
vezette, a ki 300 frt fizetést és szabad lakást kapott. 

A gyülekezet évről évre több teret próbált magának 
— igen helyesen — nyerni a városi igazgatásban is. 
Többször felszólalt a miatt, hogy az adókivetéseknél 
nem hallgatják meg, nem alkalmaznak ott evangelikus 
embert s tényleg, mikor később ezt a célját elérte, sok-
kal méltányosabban lett ez a kérdés elintézve. Mikor 
1790-ben a tűztorony építése tervbe vétetett, a város 
minden adóforint után 2 garast akart e célra pótadóként 
kivetni, de a gyülekezet élénken ellenezte ezt s önkényt 
felajánlott három körmöczi aranyat a jelölt célra. 

Alkalmazottjai iránt, ha módjában volt, anyagilag 
sem volt fukar. Nyomok vannak arra, hogy régebben 
a másodfelügyelők is díjazást kaptak. Ez az újjáalaku-
láskor megszűnt ugyan, de tiszteletdíjakat egyik-másik 
tisztviselőnek gyakrabban folyósítottak. Freytag halála 
után például, a kinek a temetési költségeit, 22 frt 26 
dénárt, szintén az eklézsia fizette, addig, míg Ráth újra 
elfoglalhatta lelkészi állomását, Rajts Pál látta el a lel-
készi teendőket. Ezért 4 aranyat szavaztak meg neki. 
A kurátoroknak gyakrabban adtak néhány arany hono-
ráriumot, a templomépítésre felügyelő egyháztagok szin-
tén kaptak tiszteletdíjat, szóval, helyzetéhez képest nem 
zárkózott el a gyülekezet a fáradozások enémű meg-
jutalmázásától sem. 

Mindez s általában a fejlettebb egyházi élet több 
és több kiadást vont maga után, a miért is 1790-ben 
a templomépítés következtében kimerült pénztár feljavítá-
sára minden új házaspárra adót róttak ki, vagyonuk sze-
rint három osztályba sorozván őket. Azon házaspárok, 
a kik 1783-tól 1790-ig keltek össze, 1, 2, vagy 4 frtot 
voltak kötelesek egyszersmindenkorra fizetni. A lefolyt 
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hét év alatt 133 ily házaspár kelvén össze, e címen is elég 
tekintélyes összeg gyűlt he. Azonkívül pedig a templomi 
székek megváltásából befolyó pénzek, nemkülönben a 
csengetyűs-persely szorgalmas kezeléséből s az önkény-
tes ajándékokból begyűlt pénzek is könnyítik az egyház 
terhét. Végül a leányegyházakat, Bácsát, Börcsöt, Újfalut, 
Révfalut és Szigetet is felhívják a pontos oblatumfizetésre. 

Annak illusztrálásául már most, hogy mily szo-
ros volt az összeköttetés az eklézsia és a hívek között, 
nem tartjuk feleslegesnek a levéltárban őrzött számos, 
úgynevezett móringlevélre hivatkozni, mely jogi szem-
pontból is érdekes okiratokban a férfi a nő javára kötött 
ki bizonyos összeget halála esetére. E móringleveleket 
aztán, nagyobbára a gyülekezetnél helyezték letétbe. 

íme egy ilyen: 

M ó r i n g - l e v é l 1783-ból . 
„Atyának, Fiúnak és Sz. Lélek Istennek Nevében. 

Amen ! 
Én alább is megnevezett Baráth Pál ifjú Legény, 

adom tuttára mindeneknek a kiknek illik és vallom ez 
Levelemnek rendiben: Hogy a Fölséges Ur Istennek 
rendelése szerint a Sz. Házasságnak rendibe lépni akar-
ván, jegyzettem el magamnak Mátkául és jövendőbeli 
Örökös Házas Társul Győri Uj-Városban Nemzetes 
Katona István Uramnak hajadon Leányát, Katona Éva 
Leány Asszonyt. Kinek is hozzá való szeretetemnek 
megbizonyítására Moriugolok Száz Körmöczi Aranyo-
kat. Mely summa Pénzt, ha (kit Isten ne adjon) min-
den magzat nélkül történnék előbb halálom, mint sem 
említett szerelmes Mátkámnak, hogy az én ingó és 
ingatlan Javaimbul, holtom után magának mint Sajáttyát 
megvehesse eö Kegyelmét ezen Levelem által bizonyossá 
tészem. Győrött, die 11. February 1783. Én Barat Pali 
(P. H.), Matkovics Joseff mint kérő (P. H.), Gyalokay 
György mint kérő (P. H.). Kiadó Nagy János (P. H.)" 

A közgazdasági viszonyokra élénk világot vet a 
Würth-féle alapítvány. Würth Gottliebné Pozsonyban 
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végrendeletileg 3000 frtos alapítványt tett, melynek ka-
matai 150 frtra rúgtak. Az alapítvány rendeltetése az volt, 
hogy két győri iskolás íiú eltartassék belőle. És ezt aztán 
szépen meg is valósították oly módon, hogy két gyer-
meket 80—100 írtból élelmeztek és lakást fizettek nekik, 
a maradékból pedig ruházták őket. Boldog idők, mikor 
80 írtból egy évre két gyermeket idegen helyen telje-
sen el lehetett tartani! 

1790-ben fontos egyházi esemény színhelye volt 
Győr. Március 18-ikán kerületi gyűlést tartottak. Ennek 
legfontosabb tárgya az ugyanazon évi március 31-ikére 
Budára összehívott vallásügyi konferencia előkészítése 
volt. Matkovits Pál kerületi felügyelő és Prusinszky József 
assessor lettek oda deputátusokként kiküldve és 5 — 5 frt 
napidíj biztosítva számukra, de csak egy hónap tartamára. 
A költségekhez Győr 50 írttal, Sopron 100 írttal, Rust 
10 írttal, Kőszeg 10 írttal, Komárom 10 írttal és Dömölk 
20 írttal járult. Utasításul azt adták, a követeknek, hogy 
legyenek rajta, hogy a koronázási oklevélben az evang. 
statusnak minden szabadság megadassék. 

A törekvést — mely persze karöltve igyekezett meg-
valósulni az egész ország szabadelvű lakosságának reform-
terveivel — siker koronázta. II. József 1790. évi február 
hó 20-ikán elhalt, a nélkül, hogy megkoronáztatta volna 
magát, bár ezt, mikor alkotmányellenes uralkodásának 
helytelenségét belátta, meg akarta cselekedni. Utána 
II. Lipót lépett a magyar trónra, a ki alatt a Protestantis-
mus mindazt a szabadságot, melyet II. József autokra-
tikus elhatározásából nyert, a törvény rendes útján is 
megkapta, sőt fokozottabb mértékben nyerte el. Az 1790-ik 
évi június hó 6-ikára Budára összehívott országgyűlés, 
mely aztán Pozsonyba helyeztetett át, a korszakalkotó 
törvények egész sorát iktatta a magyar törvénykönyvbe. 
Már a hitlevél kiadása is biztosíték volt régi, alkotmá-
nyos szabadságunk megtartására; hisz megfogadta benne 
II. Lipót, hogy az ország minden rendű lakosát mentes-
ségeiben, szabadságaiban, jogaiban, törvényeiben, kivált-
ságaiban s régi jó és helybenhagyott szokásaiban meg-
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tartja. De még sokkal nagyobb fontossága volt az újkori 
magyar protestantismus valóságos kátéjának, az 1790. évi 
26. törvénycikknek. Érdemes, hogy kissé belétekintsünk. 

Ez a törvénycikk a bécsi és linci békekötést, illetve 
ezeknek az 1608. és 1647. évi törvényekbe iktatott tar-
talmát ismeri el a protestánsokra irányadónak, e szerint 
tehát vallásügyünket mindennémű helytelen felfogás ki-
zárásával erre az egyedül helyes alapra fekteti (negotium 
religionis intra ambitum regni Hungáriáé soluni ad statum 
legum annorum 1608. et 1647. reponatur). Elrendeli, hogy 
vallását ezentúl úr és paraszt egyformán szabadon gya-
korolhassa (religionis exercitium baronibus, magnatibus 
et nobilibus, quam liberis etiam eivitatibus universisque 
statibus et ordinibus liberum relinquatur, rustici quoque 
in libero religionis exercitio non turbentur). A vallás-
gyakorlat ezentúl mindenütt nyilvános (in uberiorem 
liberi religionis exercitii corroborationem declaratur, ubi-
que publicum esse). Katholikus ünnepekre vagy adózá-
sokra evangelikus mesteremberek vagy más emberek nem 
kényszeríthetők (opifiees aut alterius conditionis hornines 
ad ceremonias et actus religioni suae eontrarios nec adi-
gantur). Az evangélikusok csak saját egyházi felsőbbsé-
geiknek legyenek alávetve s ennek rendezése végett ő 
felsége legfőbb felügyeleti jogánál fogva gondoskodni 
fog velük egyetértőleg valaminő rendszer megállapí-
tásáról (evangelici in iis, quae ad religionem pertinent, 
unice a religionis suae superioribus dependeant, Sua 
majestas pro suprema inspectionis potestate eurabit, ut 
hac in re certus, principiisque accomodatus ordo con-
stabiliatur). Bárminő fokú iskolákat állíthatnak fel, de a 
tanulmányi rendet ő felsége határozza meg (seholas 
quoque tani triviales, quam grammaticas et altiores 
erigere licaeat, coordinatione tamen literariae institutionis 
per Suam majestatem determinanda). Az evangélikusok 
által a katholikus papnak fizetendő stóla megszűnik 
(solutic stolae per evangelicos parochis catholicis praes-
tita ex integro cesset). Betegeiket s a foglyokat az evang. 
lelkészek bármikor meglátogathatják (ministri evangelici 
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aegrotos et eaptivos libere visitare poterunt). Közhiva-
talokra minden vallású állampolgár alkalmaztatik (officia 
publica patriae filiis nullo interposito religionis diseri-
mine conferantur). A Szűz Máriára és a szentekre az 
evangélikusoknak nem kell esküdniök (evangelici a depo-
sitione juramenti quoad clausulam beatam virginem 
Mariam, sanetos et electos Dei, immunes declarantur). 
Az evangélikusok vallási alapítványai tőlük el nem vétet-
nek (fundationes evangelicorum ab iisdem nulla ratione 
adimantur). A házassági perekben való bíráskodás az 
evang. egyházi hatóságra bizatik, bár ideiglenesen a világi 
bíróságok által vitetik (universae causae matrimoniales 
evangelicorum propriis ipsorum consistoriis dijudieandae 
relinquantur, interea autem per fora saecularia judica-
buntur). Mindennemű katholikus és protestáns egyházi 
alapítványra nézve a jelenlegi birtokállapot szolgál zsinór-
mértékül, tehát ezentúl a két felekezetnek egymáson köve-
telni valója nem lesz (status possessionis actualis, utrinque 
pro cynosura ea ratione adsumatur, ut fundationes eatholi-
corum pro eatholieis, evangelicorum autem pro evan-
gelicis convertantur). De már illiberális a törvény 13. §-a, 
mely (valószínűleg a katholikus klérusnak adandó előny, 
hízelkedés szempontjából) elrendeli, hogy a ki a katho-
likus vallásról az evangélikusra tér át, azt a királynak 
be kell jelenteni, ezzel tehát mintegy erkölcsi nyomást 
kiván gyakorolni az áttérőre (transitus a catholica religione 
ad alterutram ex evangelicis ad Suam majestatem refe-
rendi venient). Végül hasonlóan illogikus, hogy a magyar 
országgyűlés mindezt a sok előnyt csak a szoros érte-
lemben vett Magyarországra terjesztette ki, Horvát -
Sziavon - Dalmátországokat azonban kivette a hatálya 
alól, sőt, bár a magyar országgyűlésnek módjában állott 
volna szabadelvű törvényeit az ország egész területére 
kiterjeszteni, amaz abszurd állapotot, hogy a nevezett 
társországokban a protestánsoknak még ingatlanszerzési 
és hivatal viselési képességük sincsen, 14. §-ában még 
nyiltan megerősíti (intra eorundem regnorum Dalmatiae, 
Croatiae et Sclavoniae limites nec bonorum, nec offi-
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ciorum sint capaces). A vegyes házasságokból származott 
gyermekeket pedig legalább részben a protestantismusnak 
biztosították, mert ha az atya evangelikus, a fiúgyer-
mekeket, ha pedig az anya az, a leánygyermekeket ren-
delték evangélikusokká lenni, bár igaz, hogy ha az atya 
katholikus, minden gyermeknek ezt a vallást kellett követni. 

Ezek a híres 1790/1-iki 26. törvénycikknek főbb 
vonásokban megrajzolt vezérelvei. Bár sajnos, a teljes 
egyenjogúság álláspontjára még ez sem tudott helyez-
kedni (hisz valljuk be, ezt még most, a XX. században 
sem értük el), de a Mária Terézia uralkodási elveihez 
úgy viszonylik, mint ég és föld, József vallástürelmi 
princípiumait pedig azért múlja felül, mert legális, tör-
vényes formákba öntötte a protestantismus jogállását. 

Természetes, hogy e törvény hatása rövid idő múlva 
érezhetővé vált az egész országban. Az evangelikus egyház-
községek hitélete melegebben lüktetett s mindegyik eklé-
zsia egy szebb jövő hajnalhasadását látta a Lipót-féle 
törvényekben. Hozzájárult ehhez az alkotmányos szellem 
újjászületése, rendi alkotmányunknak valóságos rene-
szánsza. Talán 1848-ig nem volt országgyűlés, melynek 
eseményei s egész hangulata oly mélyen vésődtek volna 
a nemzet lelkületébe, mint az 1790/91 -ikié. Az eleinte 
udvari furfanggal elnémetesíttetni szándékolt, majd egy 
felvilágosodott, de abszolút fejedelem alkotmánytalan 
uralmától lenyűgözött nemzet öntudatra ébredt s érezte, 
tudta, hogy egy félszázad mulasztásait kell helyrehoznia. 
Lázas izgatottsággal fogott hozzá a reformokhoz, a melyek 
megvalósítására persze a francia forradalom nagy eszméi 
is (sőt elsősorban ezek) hatalmas lökést adtak. A nemzet 
s annak társadalmi körei a lethargikus álomból felébredve, 
ismét dolgozni kezdtek s bár sajnos tény, hogy a fel-
buzdulás nemes perceit nemsokára ismét a visszahanyat-
lás követte, de a XVIII. század utolsó decenniumának 
lelkes, hazafias hangulata, a nemzettől átérzett nemes irány-
eszméi a sok küzdelemtől kifáradt hazafiak munkáját ne-
künk, a késő utódoknak a szemében is megaranyozzák. 

A győri gyülekezet, bár csekély pont volt a nemzet 
10» 
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nagy harcainak közepette, kivette részét ebből a hazafias 
munkából s kivált ebben az utolsó decenniumban oly 
virágzásra emelte szeretett egyházát, hogy annak a his-
tóriáját olvasgatni, a régi, fakó lapokról, valóban igaz 
öröm és élvezet. Öntudatos, energikus egyházi közigaz-
gatás, az istentiszteletek pontos ellátása és a hívek részé-
ről hű látogatása, az iskolaügynek fokozatos fejlesztése, 
a szegény gyermekekről, a szorgalmas diákokról minden-
féle jótétemények útján való gondoskodás: íme, ezeknek 
az adatai azok, a melyekkel az 1790 — 1800-iki esemé-
nyekről leghívebben beszámolhatunk. 

A katholikus papoknak fizetendő stólától az evan-
gélikus hívek immár örök időkre megszabadulván, a lel-
készi fizetések végleges rendezésére gondolt a konvent 
1791-ben. A fizetést meg is határozták a következőképen : 
készpénz 400 frt, továbbá a stólák oly összegben, mint 
a milyenekben azokat a kath. plébánosok szedték be 
és szabad lakás. Az esketésekért a hívek vagyoni álla-
potához képest 3 frt, 2 frt és 1 frt 50 dénár járt, keresz-
telésért 17 dénár, temetésért 75 dénár. Természetes, hogy 
az esketés bizony sok pénzbe került akkor, ha előbb 
dispenzációt kellett kérni és pedig magától a királytól. 
A gyülekezeti levéltár több ily tartalmú felségfolyamod-
ványt tud produkálni, melyek közül egyet itt közlünk. 
1791-ből való s bár magyar nevű hívek folyamodtak 
benne a királyhoz, németül van szerkesztve, valószínűleg 
azért, hogy jobban megértsék Bécsben. Az ily dispenzá-
cióért egyébként a m. kir. udvari kancelláriánál 310 frtot 
kellett fizetni, tehát csak vagyonos emberek engedhették 
meg maguknak ezt a fényűzést. 

Felségfolyamodvány a királyhoz házassági dispenzáció iránt. 

„Allerdurchlauchtigst Grossmächtigster Römischer 
Kaiser, auch in Ungarn und Böheim Apost. König! 
Allergnädigster Landesfürst und Herr, Herr! Leopold 
der Zweite! 

Unterbenandte fallen Euer Kays. Königl. Apost. 
Mayestät zu Füssen und bitten in tiefster Demuth Aller-
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höchst dieselben, geruhen aus Fülle Kaiserlicher Königl. 
Macht und Mülde, darüber eine Dispensation Aller-
gnädigst ertheilen, womit selbe, als der Augspurgischen 
Confession zugethane, ohne Rucksicht auf die zwischen 
beyden bestehende Schwägerschaft ungehindert einander 
heyrathen mögen. 

Zur Erlangung dieses Allergnädigsten Dispensation, 
führen sie folgende Beweg-Ursachen allerunterthänigst an. 

1-mo Weil es weder den Göttlichen Rechten noch 
denen Grundsätzen der Evang. Religion entgegen wäre, 
dass einer seines ohne Erben verstorbenen Bruders 
Wittlieb heyrathe. 

2-do Weil die gegenseitige Zuneigung und Liebe 
so dringend ist, dass einer ohne dem anderen nicht 
leben, desto weniger zur anderen heyrath sich ent-
schliessen kann. 

Martin Baráth und 
Éva Kcitona, verwittwete Paul Baráthin, 

Einwohner in Raab." 

Minden lelkész természetben kapott évente 20 mázsa 
búzát, 30 mérő rozsot és a gyónóláda jövedelmét. A 
gabonailletményt eleinte a gyülekezet szedte be, de nem-
sokára ezt a lelkészekre bízta s ő maga nem vállalt 
érette felelősséget. Ezenfelül rőzsét is kaptak a lelkészek 
a templom melletti sáncokból és pedig évente 500 kévét, 
míg a káplán 100, az egyházfiak pedig 50 — 50 kévé-
ben részesültek. Ez az alapja a későbbi failletménynek. 

Az 1791-iki szemerei kerületi gyűlésen megint az 
esperességek alul való mentességért harcolt Győr. Kül-
döttjeinek utasításul adta, hogy eszközöljék ki ott, hogy 
»a városi lelkészek a falun lakó esperesektől ne függ-
jenek és keressenek módot arra, hogy a városi lelkészek 
iránti tisztelet megadassék, de a fegyelmen csorba ne 
essék". Mindezeket pedig oly módon vélte legkönnyeb-
ben elérhetni, ha a városi lelkészeket választják meg a 
kerületben esperesekké. Természetes, hogy ez a kissé 
merev irányzat a kerületi gyűlésen elég ellenzésre talált, 
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de azért a gyülekezet a közegyház organizmusából mindig 
kivette a maga részét. így pl. az ezévi pozsonyi zsinatra 
Tóth Imre felügyelőt és Ráth Mátyás lelkészt küldötte ki 
2 — 2 frt napidíjjal. Tóth a zsinat befejezte előtt haza-
jővén, helyébe Sólyom Istvánt küldötték ki. A zsinaton 
a városi gyülekezeteknek az esperességek alól leendő 
kivétele tárgyában is sok vita volt, melyben bizonyára 
a győri deputátusok is élénk részt vettek. 

1790-ből akadunk a nyomára az oly sokáig virág-
zott vándor alurnneumi rendszer első megnyilatkozásá-
nak. A mult század utolsó évtizedeinek az emberei jól 
tudják ugyanis, hogy két-két szegénysorsú győri evang. 
diák felváltva mindennap más és más jótékony evang. 
családnál kapott ebédet s minthogy ily család több volt, 
e módon 8—10 szegény fiút is el lehetett látni, mert 
ugyanarra a családra még így is csak néhány hét múlva 
került újra a sor. Nos, ennek a vándorrendszernek az 
első esetét épen 1790-ben találjuk meg és pedig oly-
képen, hogy két trencsénmegyei árva fiú, Orbán Károly 
és Lajos, jutott le Győrbe és ott oly szegénységben 
sínylődtek ezek a szánalomraméltó diákok, hogy könyö-
rületes egyháztagok gyűjtést indítottak a számukra. Össze 
is jött ilyen módon 32 forint. Eltartásukról pedig aztán 
úgy gondoskodtak, hogy sok jószívű egyháztag válta-
kozva ebédet adott nekik, majd Wallaszkayné, a ki a 
gyülekezet javára is tett alapítványt, vállalta magára el-
tartásukat. Az ebédadás eszméje ez évtől kezdve mind-
jobban meghonosodott. 1793-ban már hat diákot láttak 
így el és azután ez a dolog általános jótéteménynyé vált. 

1791-ben, ugyanakkor, midőn Nagy Pál káplánt 
Kecskemétre hívják s csakhogy el ne menjen, felemelik 
a fizetését 200 frtra, az iskolapénzbeli jövedelemre, 50 frt 
lakbérre s azonkívül rektortanítóvá teszik,1 elhatározza 
a konvent egy új iskolaépület emelését is, mert a régi 
már szűknek bizonyult. Megválasztják egyúttal Káldy 
Sámuelt, azt, a ki a templomépítésre is felügyelt, építés-

1 Mindennek dacára Nagy csak 1793-ig maradt Győrött, ekkor pedig 
Komáromba távozott, hova lelkésznek választották meg. 
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felügyelőnek havi 8 frt fizetéssel. Minthogy pedig az 
építkezés pénzbe kerül, eladják a használatból kiküszö-
bölhető templomi ezüst edényeket, összesen 720 latot. 
Ezek között jegyeztek fel egy aranyozott kelyhet, Moser 
Ádám ajándékát 1684-ből, egy kelyhet 1661-ből, egy 
gyertyatartót Joh. Bapt. Camelltől 1625-ből, egy gyertya-
tartót Wassy Ferdinándtól 1703-ból, egy úti-kelyhet 
Schöpf Samutól 1783-ból, Stoller Pál által adományo-
zott csillárokat stb. Mindezekből a feleslegesek árúba 
bocsáttattak. 

A gyülekezet vagyoni helyzete egyébként ekkor a 
következő volt. Kinnlevő, kamatozó tőkepénze mintegy 
10,000 frt, az ingatlanságok (iskolák, egyházi épületek s 
szántóföldek, ez utóbbiak mintegy 200 — 250 frt haszon-
bért hajtva, tehát 4 — 5000 forint értéknek megfelelve), 
azután több alapítvány. Ezekről a pozsonyi országos 
zsinat is követelt kimutatást, a mire a konvent eleinte 
kitérőleg válaszolt, azt mondva, hogy nagy részüket 
felhasználta a templom építésre, de később aztán részle-
tes kimutatást készített. E szerint a Schweidl-alap, mely 
1712-ből való s melyet szántóföldekbe fektettek, 3000 frtot; 
a Kelemen-alap 1725-ből 1000 frtot; Török Istvánné 
Komáromy Kata alapja 1732-ből 2000 frtot; Pillerné ala-
pítványa 1500 frtot; Rajts Mihály hagyománya 1000 frtot 
és kisebb hagyományok 100 — 150 frtot tettek ki. A tőke-
pénzeket azonban, a mint az adósok visszafizették, lassan-
kint mind szántóföldekbe fektették; innen van, hogy a 
következő években a tőkék mindinkább fogyva, a szán-
tók haszonbérjövedelme évről évre folytonos emelke-
dést mutat. 

A konvent részleges reformja ez évben megemlítésre 
méltó. 1791. december 28-ikán ugyanis határozatba megy, 
hogy egy kisebb, 24 tagú, és egy nagyobb, 66 tagú kon-
ventet szerveznek. Az egyházi közigazgatás a kisebbiknek 
a dolga, míg a nagyobbat csak a szükséghez képest, 
évente 3 — 4 ízben hívják össze. Közgyűlést, melyen min-
den egyháztag megjelenhetik, évenkint egyszer, decem-
ber 8-ikán, tartanak. 
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A győri lakosság mintegy 7s része egyházunkhoz 
tartozván (1792-ben volt 9775 kath. és görög keleti, 
2639 evang. lakosa Győrnek), az iskolásgyermekek száma 
is folyton szaporodott. E miatt vált szükségessé nem-
csak az új épület emelése, hanem a tanpénznek új sza-
bályozása is. Most a legalsó osztályban egy évre 3 frtot, 
a középsőben (melyet Stelczer tanított) 4 frtot, a leg-
felsőben pedig 6 frtot kellett fizetni minden gyermeknek 
minden évben. Azonkívül pedig a konvent, tudva, hogy 
a gazdaközönségnek aratás és szüret után van leginkább 
pénze, azt is kimondta, hogy ez időben a gyülekezet 
tagjai közt iskolai célokra gyűjtés rendeztessék, sőt akadt 
oly buzgó hívő is, a ki a gyűjtésre még évközben is 
vállalkozott. 

Modern áramlatok szele csapta meg a helytartó-
tanácsot is az általános fellendülés korában, a mit elég 
érdekesen jellemez a gyülekezet levéltárának egy adata. 
1792. évi március hó 4-ikén véleményt kér a helytartó-
tanács arról, hogy nem volna-e célszerű úgy a protestáns, 
mint a katholikus lelkészeket a városi pénztárból fizetni 
és pedig a városi lakosság lélekszámához arányítva. 
A gyülekezet ugyan, Matkovits Pál kerületi felügyelő 
tanácsára, nem akarván a városnak semmiféle kegyúri 
jogosítványt juttatni, azt a véleményt adta a kérdésre, 
hogy a javaslatot semmiképen sem helyeselheti, de már 
maga az a gondolat, hogy a helytartótanácsnál bármily 
felekezetbeli lelkészeknek a város, tehát egy közjogi tes-
tület által leendő fizetésével foglalkoztak, élénk világítást 
vet a XVIII. század utolsó évtizedének felvilágosodott 
világnézetére. 

1793. végén töltötték be a Nagy Pálnak Komáromba 
távozásával megüresedett rektori állást és pedig Kis János-
sal, a későbbi hírneves költővel és superintendenssel, a 
ki ekkor 23 éves fiatal ember volt s alig hogy bevégezte 
külföldi egyetemi tanulmányait, a győri rektortanítóság-
ban (bár sajnos, csak rövid néhány évre) ambíciójának 
megfelelő működési teret nyert. Kis fizetését 200 frtban, 
lakáspénzét 50 frtban, egyéb járandóságát pedig minden 
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iskolásfiútól szedhető 6 frt tandíjban állapította meg a 
konvent, de már 1795-ben 50 frttal felemelték a fizetését. 

A humanitárius intézmények terén jelentékeny lépést 
tett Szeredi Kovács József, a ki 1795-ben 4000 frtos 
alapítványt tett egy létesítendő alurnneumra. Ez az alapít-
vány a következő években sok szóbeszédre adott alkal-
mat, mert Kovács nem fizetvén be azt egészen s a része-
sedési feltételeket folyton változtatva, egész jótéteményét 
meglehetős gyakori viták szülőanyjává tette. Az alapítvány 
keletkezése s akkori lényege, egykorú feljegyzések és 
jegyzőkönyvek szerint, a következő. 

1795-ben Szeredi Kovács József vagyonos egyház-
tag bejelentette, hogy ő szegénysorsú, de szorgalmas 
győri diákok ellátására 4000 frtot szándékozik örökös 
alapítványképen a gyülekezetnél letétbe helyezni. Ebből 
1100 forintot azonnal befizetett, míg a többit kinnlevő 
követelései behajtása utáni időre igérte, addig is fizeti 
azonban a még hiányzó összeg kamatját. 1796-ban aztán 
újra részletfizetést teljesített az alapítvány javára, még 
pedig 1728 frtot. Minden évben pótolván aztán vala-
mivel a még hiányzót, 1799-ben nemcsak az egész 
4000 forint volt már befizetve, hanem még azonkívül 
352 forint, mint kamathátralék, is. Ekkor elkészítették 
az alapítólevelet. 

1797-ben már öt tanulót láttak el ezen alapítvány 
kamataiból és pedig úgy, hogy egynek-egynek a koszt-
jáért 30 frtot fizettek. Az első tanuló, a ki az alapítványt 
élvezte, Nagy István bödögei lelkész fia, József volt, utána 
pedig Malatidesz Pál súri lelkész fia, Dávid. 1799-ben a 
gyermekek ellátását Fejes Mártonné kifőzőnőre bizták s 
akkor már 12 diákért fizetett a gyülekezet összesen 240 fo-
rintot egy évre, tehát egy gyermeknek az eltartása egy 
egész esztendőn át 20 frtba került, sőt ebből bizonyára 
Fejesnének is megvolt a maga haszna. Hogy azonban 
az alapítvány az azt élvezők részéről is szaporodjék, 
kikötötték, hogy minden fiú köteles évente 5 frtot fizetni 
annak a javára; ez volt a csekély ellenszolgáltatás. Ezt 
a 1 2 X 5 = 60 frtot minden évben tőkésítették. 1802-ben 
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azonban a drágaság tnár emelkedvén, az akkor még élet-
ben levő alapító megengedte, hogy a fiúktól beszedett 
5 — 5 frtot is (csakhogy a 12 ellátott számát ne csökkent-
sék) a kosztra fordíthassák, sőt azt is megengedi, hogy 
évi 25 frtért más, tehát nem alumnus is, élelmeztettessék 
az intézetben. Ekkor aztán felszökött a diákok száma 
16-, majd 17-re. 

A Szeredi Kovács-féle alumneum elnevezése aztán 
lassankint átváltozik konviktussá, míg alumneumnak azt 
a fentebb vázolt vándor-étkező szervezetet nevezték. 
1803-ban például a Szeredi Kovács konviktusának 17, 
a vándor-alumneumnak pedig 16 diák volt a tagja. 
Később azonban ez utóbbi tápintézet tagjainak a szapo-
rodásával nem tudták már mindannyijukat magánházak-
nál étkeztetni, tehát Molnár Istvánné főzőasszony három 
fiúnak az eltartását magára vállalta. Kapott ezért tisztelet-
díjul a főzésért egy évre 6 frtot, egy öl fára 2 frt 45 krt 
(úgy látszik, ennyi volt akkor ennek a piaci ára), élelemre 
pedig naponkint és személyenkint 1 — 1 garast. A vándor-
alumneum kiadásait egyébként akkor már könnyebben 
fedezhetővé tette Viczián István pozsonyi ügyvéd alapít-
ványa, a melyből évenkint 20 frt folyt be erre a célra. 

1798-ban egy földszinti szobát, melyben a konvent-
üléseket is tartani szokták, rendezték be a konviktorok 
s az ott étkező alumnusok számára étkező-helyiségül. 
A főzőnőnek most már természetben adják ki az egy öl 
fát, egy-egy gyereknek az évi élelmezésére pedig 18 frtot 
szánnak, a mi megfelel napi 5 krajcárnak. Tehát drága 
ellátásnak nem lehetne mondani ezt a megoldási módot. 

Mikor a másik évben hét tanuló volt otthoni kosztos, 
ezek költségvetését Ráth Mátyás a következőleg csinálta 
meg. Hét diák napi kenyere kerül 10 krajcárba, a hús 
16, a szükséges egy itce köleskása, lencse, bab vagy 
borsó 5, a zsír 4 krajcárba, összesen 35 krajcárba, tehát 
egy fiú eltartása naponta 5 krajcár, a mint már jeleztük is. 

A gyülekezetnek az egyházi közigazgatás terén kö-
vetett önállóságát, sőt nem egyszer önfejüségét újabban 
igazolják az 1795 —96-iki események is. Már fentebb 
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jeleztük, hogy folytonos vitatkozás folyt a városi eklézsiák-
nak az esperességek keretébe való beillesztése, vagy pedig 
teljes önállósítása tárgyában. Ebben a vitában a győriek 
persze a szélső irányzatot követték, a mely nemcsak 
hogy az esperesi fennhatóságot nem ismerte el, hanem 
tagadásba vette a superintendens visitationális jogát is. 
A kőszegi kerületi gyűlésen aztán kimondta a többség, 
hogy a Dunántúl öt szab. kir. városában levő evang. 
egyház egy esperességgé szerveztessék. Ily módon a váro-
sokat egyrészt be akarták illeszteni a rendes közigazga-
tási keretbe, másrészt pedig eleget óhajtottak tenni azon 
kívánságnak is, hogy azok a „falusi" esperesek alá ne 
rendeltessenek. De a győriek ez ellen is óvást emeltek 
s feliratilag fejtették ki abbeli meggyőződésüket, hogy a 
megoldás ezen módja is sérelmes reájuk nézve. 

Egyáltalában a kerületi ülésekkel nem valami jó lábon 
állottak, bár némelykor bizony volt okuk erre. így pl. a 
jelzett években az akkor Nemesdömölkön lelkészkedő 
superintendens rendeletet adott ki, melyben a soproni 
diákoknak megtiltotta a magyar ruha viselését s azzal fenye-
gette őket, hogyha ezzel fel nem hagynak, a beneficiumok-
ból is ki fognak záratni. Ezt az abszurd s kibocsátója 
hazafias érzületére nem valami fényes világosságot vető 
rendeletet aztán tárgyalás alá vette a kőszegi kerületi gyűlés 
által kiküldött választmány is és helyeselte azt. A győri 
gyülekezet erre határozottan kijelentette, hogy ilyen ren-
deletet tudomásul nem vesz s annak a végrehajthatósá-
gához is szó férvén, megtagad annak intencióival minden 
közösséget. 

Hasonló folytonos nézeteltérések forrása volt az a 
körülmény is, hogy nem volt kellőleg elhatárolva a lelkész 
és a konvent hatásköre. Már fentebb is rámutattunk arra, 
hogy Ráth nem egyszer próbálta meg a papi hatalom 
tágítását, jóllehet rövid idővel azelőtt még a lelkésznek 
a konventben sem volt ülési és szavazati joga. Ez a kérdés 
évről évre felmerült, 1796-ban pedig megint tanácskozás 
és határozathozatal tárgyává lett annak az ötletéből, hogy 
a városi tanács egyházi közigazgatási ügyben nem a 
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konventhez, hanem a lelkészhez fordult. Mi sem termé-
szetesebb, mint az, hogy a konvent ismét élesen foglalt 
állást ez ügyben s kimondta, hogy a közigazgatásiakra 
vonatkozó minden ügyet közölni kell az inspektorral és 
a konventtel, sőt ezekhez kell a megkeresést is intézni, 
minthogy csak ezek hivatvák a határozathozatalra. 

Hrabovszky superintendens halálával 1796-ban a 
Dunántúl választó-ülésre gyűlt össze. Ekkor Ráth Mátyás 
már ismét rossz viszonyban volt a győriekkel, vagy talán 
jobb állásnak tartotta a pozsonyi tanárságot, melyre 
megválasztották, elég az hozzá, hogy már távozóban 
volt Győrből, mikor a superintendens halálhíre elterjedt. 
A győriek már utódjáról is gondoskodtak Ráthnak, meg-
választván helyébe Teschlák Pál oroszlányi lelkészt, kinek 
meghívó-levelében körülírták teendőit és díjazását. Eszerint 
mindkét lelkésznek egyaránt kötelessége a magyar és a 
német lelki-szolgálatot ellátni; a konventnek engedelmes-
kedni tartozik, a rendtartást meg kell tartania. Fizetése 
400 frt, azután a négy sátoros-ünnepen offertorium, a 
gyónópénz és a stóla és pedig I. oszt. esketéstől 3 frt, 
II. oszt.-tól 2 frt, III. oszt.-tól 1 frt 30 dénár, temetéstől 
45 dénár, kereszteléstől 17 dénár. Ezenkívül 20 mázsa 
buza, 30 mázsa rozs. Végül szabad lakás és kert. A 
természetbeli illetményekre azonban megjegyzik, hogy 
azokért a konvent szavatosságot nem vállal s beszedésük 
a lelkész dolga. 

Teschlák azonban, miután már megválasztották, egy 
siránkozó levélben lemondott állásáról, okul hozván fel 
azt, hogy nem tud most már régi állomáshelyétől meg-
válni. Közben Ráth, mikor a superintendentia betöltésé-
nek az ideje közeledett, szintén megváltoztatta szándékát 
s kijelentette, hogy inkább lemond a pozsonyi tanárságról 
s megmarad Győrött. 

De reményei a superintendensi állást illetőleg nem vál-
tak valóra. A győri konventen sem ő reá szavaztak, hanem 
Nagy István szentlőrinci lelkészre, ki mellett még Institoris 
Mihályt, Kárász Ádámot és Perlaky Dávidot is kandi-
dálták. Pápán volt a választógyűlés 1796. július 26-ikán, 
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a mikor is a többség bizalma Nagy Istvánban összponto-
sult s ő lett a dunántúli kerület superintendense. 

A pápai gyűlésen aztán a győriek megint találtak 
alkalmat arra, hogy szeparatisztikus törekvéseiket meg-
mutassák. Emlékiratot nyújtottak be az iránt, hogy a 
régi szokásnak megfelelőleg, minden városi gyülekezet a 
superintendens-választásnál egy szavazattal birjon, azután, 
hogy a superintendensnek adandó instrukciót közöljék 
előbb a gyülekezettel, végül, hogy az új superintendens 
adjon nekik reverzálist arról, hogy a városi gyülekezetek 
dolgába beleavatkozni nem fog. Talán megjegyezni is 
felesleges, hogy az emlékirat sorsa csakis kedvezőtlen 
lehetett a győriekre nézve. A kerületi ülés nem is bocsát-
kozott annak a tárgyalásába. 

Ugyanebben az évben (1796.) befejezték az új iskola 
építését, a mely összesen 981 frtba került. Ez a baloldali 
szárnyat foglalta el. A számadások a költségek részlete-
zését is feltüntetik s e szerint a kőmívesmunkák 206, az 
ácséi 142 frtot emésztettek fel, míg a napszámok 191, 
a föveny 66, a cserépzsindely 121, a tégla 119, a mész 13, 
az épületfa 75 s a kályhák 30 frtot vittek el. 

A tanítói karban is változás állott be, a mennyiben 
Skita Mihályt választották meg 1796-ban tanítóul, a ki 
addig Csikvándon működött. Fizetésül 100 frtot, szállás-
pénzül 30 frtot adtak neki, ezenkívül pedig a tanpénzeket. 
A tanítói személyzet tehát vele együtt a következő tan-
évben már ezekből állott: Németh László rector (az el-
távozott Kis János helyett), Stelczer Dániel subrector, 
Zathureczky Sámuel leánytanító, Skita Mihály fiútanító. 
Egyházfiak Csernek és Mórocz. A gyülekezet bécsi 
ágense volt Zsitkovszky, a budai Nyizsnyánszky. 

Ekkor vált aktuálissá a győri algymnasium létesíté-
sének a kérdése is. Az iskolák folytonos fejlődése egy, 
legalább néhány osztályt magában foglaló gymnasium 
eszméjét mindinkább felszínre vetette s mikor Nagy István, 
az új superintendens, 1797-ben a gyülekezetet megláto-
gatta, szóba került már az algymtiasiunmak kerületi se-
gélylyel leendő megteremtése is. Némi támogatásra más 
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oldalról is volt kilátás. Bene Pálné 1796. évi szeptem-
ber hó 19-ikén kelt végrendelete szerint ugyanis 7000 frtot 
hagyott evang. iskolák számára. Ebből az összegből most 
már Balogh Péter, az akkori főfelügyelő, Győrnek is 
akart juttatni s az 1798. évi egyetemes gyűlés tényleg 
4000 frtot szavazott meg a jelzett hagyományból a győri, 
2000 frtot a losonczi és 1000 frtot az osgyáni iskolának. 
Igaz, hogy az alapítvány kamataira a magyar nyelvben 
jártas, nemes származású, szegény, jó előmenetelű diákok 
folyamodhattak, tehát a 4000 frt rendeltetése meg volt 
szabva, de kétségtelen, hogy egy ily ösztöndíj (a mely 
kivált akkortájt elég csinos összeg volt) a növendékek 
idetódulását csak elősegítette volna. 

1797-ben tehát bizottságot küldtek ki az algymna-
sium felállítási tervének kidolgozására, mely aztán a kö-
vetkező elaborátumot dolgozta ki. 

Az iskolát négy tanító vezeti, a kik a fiúgyermekeket 
egész a syntaxisig vezetik. A gyülekezet saját pénztárából 
fizeti a tanítókat. Van az iskoláknál három, akadémiai 
tanulmányokra és egyházi hivatalra készülő tanuló szá-
mára alapítvány, egyenkint 50 frt segéllyel. Eltart a gyüle-
kezet, illetve tagjai hat házaló alumnust, azonkívül a Szeredi 
Kovách József alapítványából eltartható 12 eonvictor. A 
Würth-alapból szintén két diák tartható el, a Viczián-
alapból pedig 20 frt jut évente hasonló célra. Hogy 
egy algymnasium legyen felállítható, szükséges ehhez 
egy új épület, azonkívül még három tanító és mintegy 
24 alumnus eltartásáról való gondoskodás. Felajánlja a 
gyülekezet egyelőre a szükséges épület felépítését s a 
jelenlegi tanítóknak a fizetését. A szükséges alap meg-
teremtése a superintendentia feladata volna. Kitenne ez 
évente: 3 tanítói fizetést ä 400 frt = 1200 frt, 24 alum-
nus eltartását ä 20 frt = 480 frtot. Ehhez a közelfekvő 
gyülekezetek természetben járulnának hozzá, sőt akadna 
köztük készpénzben fizető is. A vázolt 1680 frt évi szük-
ségletnek megfelelő tőke 33,600 frtot tenne ki, a mely-
ről a kerületnek kellene gondoskodnia. Javasolja aztán 
a bizottság, hogy az iskola ügyeinek a vitelére külön 
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bizottságot szervezzenek, melynek tagjai volnának egy 
elnök, két gyülekezeti tag, egy gondnok, a két győri 
lelkész és a rector. Remélik, hogy a tervezethez az 
összes kerületek hozzájárulnak. Ez azonban nem követ-
kezett be s így az algymnasium ebben a formában nem 
valósult meg, mert bár Balogh főfelügyelő igen élénken 
érdeklődött a terv megvalósítása iránt, de a kerületi ülé-
seken lanyha lévén a hangulat, a terv lassankint fele-
désbe ment, jóllehet később a superintendentia évi 600 frt 
segélyre kötelezte magát, azonban az esperességek (talán 
a szab. kir. városok iránt való ellenszenvből) folyton 
akadályokat gördítettek az eszme megvalósítása elé. 

Az előző fejezetben reámutattam arra, a hívek s a 
gyülekezet közötti benső viszonyt bizonyító körülményre, 
hogy a levéltár nem egy magánokiratot foglal magában, 
mely csakis úgy kerülhetett oda, hogy egyes kiválóbb 
gyülekezeti tagok vagyonukat vagy annak jelentékeny 
részét az egyházra hagyván, végrendeletükkel együtt min-
den okiratuk a gyülekezeti levéltárba került. így juthatott 
oda a fiát katonának adó Örökös Erzsébetnek nyilatko-
zata is, mely keserűen panaszkodik a hálátlan fiúról s 
mivel másra az nem alkalmas, hát kadétnak adja. 

Rossz fiút kadétnak adó okirat 1800-ból. 
„Alább irtt már nem tűrhetvén tovább édes Fiam-

nak Katona Andrásnak Vesztegetésre Czélozó Indulatit, 
Magamat abban határoztam meg: hogy mivel nevezett 
fiam Anyai Intéseimet meg veti, a Kereskedés Szine és 
Palástya alatt erkölcstelen életre vetemedni Eötet napon-
ként sajnosati tapasztalnám; tehát valamellyikTettes Lovas 
Regimentben Kadétnak oda ajánlom és az eő equipérozá-
sára s más egyébb Szükséges és hasznos Költségeknek 
esztendőnként leendő ki Fizetésére Magamat Kötelezem; 
ezen üdvösséges szándékomnak tellyesétésére pedig (mint-
liogy öreg vagyok s Gazdaságomat nem hagyhatom) 
választottam Nemzetes és Vitézlő Némety Joseff Ura-
mat, kinek is ezen levelem által tellyes hatalmat adok, 
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hogy valamit az én képemben Nevezett Katona András 
fiam eránt tselekedni hasznosnak ítél, mind azt jóvá 
kivánom hagyni. 

Mellyről is adom a coramisans Sz. Biró és Eskütt 
Urak jelen létekben ezen meg határozó Levelemet, irást 
nem tudván, más által ide irott Nevem után kereszt vonyá-
sommal megerősétettet. Költ Győrben 22-dik July 1800. 

Örökös Eörzsébeth, Katona István 
Eözvegye. -f~ 

Coram me Adamo Iványos, Cottus Jaur. Judlium. 
ii a Andrea Hlatky, ejusd. Cott. Jurassore." 

Mielőtt e fejezetet bevégeznők, megemlítésre méltó 
e korszak története megírásánál az is, hogy az evang. és 
református gyülekezet 1800-ban Győr városától segélyt 
kért saját szükségletei fedezésére és pedig a városi lakos-
ság felekezeti aránya szerint. Ez a folyamodvány annál 
nevezetesebb, mert ez az első eset, hogy a gyülekezetben a 
városi támogatás eszméje megpendült. A kérvény a helytartó-
tanácshoz jutott, a mely aztán meghagytaa városi hatóság-
nak, hogy a városi számadókönyvekbe engedjen betekintést 
a gyülekezetnek az arány megállapíthatása végett. Fenntartja 
azonban magának a helytartótanács azt, hogy az ügy-
ben véglegesen majd csak akkor dönt, ha minden város 
hasonló értelmű felterjesztést tett. Ilyen felterjesztésről 
pedig nem tudunk. Ugyanezen évben azonban a helytartó-
tanács a katholikusokra nézve egy más ügyben kedvező 
döntést hozott, a mennyiben elrendelte, hogy a városok 
patrónusi kötelezettségeiknél fogva a kath. lelkészeket 
és tanítókat fizetni kötelesek. Ezzel pedig közvetve a 
protestánsok hozzájárulását is kimondotta a kath. hit-
községi terhekhez. 

1800-ban a szegényügy is szabályozást nyert. Fel-
állították a szegények intézetét a koldulás megszüntetése 
végett. Ennek a városi intézetnek egy osztálya volt az 
evang. szegényeké. Perselyben gyűjtöttek hetenkint pénzt 
a jelzett célra, a melyet aztán a főintézeti pénztárba szol-
gáltattak. Ebből az egyes felekezetek úgynevezett szegény-
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atyáinak hetenkint annyit adtak, a mennyi az arányosítás, 
az osztályozás és a lélekszám szerint az illető felekezet-
nek járt. Ehhez a városi intézet felállításához a gyüle-
kezet a maga részéről is hozzájárult, de minthogy ebből 
a leányegyházak szegényei mit sem kaptak, ezek számára 
egy külön szegénypénztárt rendeltek felállítani. 

X . 

A nyugodt és belterjes egyházi élet kora 
1801—1847-ig. 

A mult század első fele a nyugodt s ennélfogva fejlett 
egyházi élet korszakát inaugurálta a győri gyülekezetben. 
A protestantismus szabad vallásgyakorlatának beköszön-
tésével kapcsolatban a gyülekezet a saját megerősödésére 
is gondolhatott s mi sem természetesebb, mint hogy ez 
maga után vonta az egyházközségnek a hatóságokkal szem-
ben való megerősödését is. Igaz ugyan, hogy némelykor 
fel-felmerül oly momentum, mely, mintegy a régi viharos 
idők visszajáró szelleme, alkalmasnak látszott a gyüleke-
zet külső és belső szilárdságának a megrontására, ámde 
az ilyen veszedelmes pillanatok csakhamar elmultak s egy 
jobb sors biztató útjain évről-évre biztosabb alapokra 
helyezkedett az annyi sok viszontagságot kiállott eklézsia. 

Az egyházi élet bensőségének egyik fényes bizo-
nyítéka a győri egyházi énekeskönyvnek erre a korszakra 
eső kiadása. A gyülekezet akkor kétnyelvű volt. A német 
hívek el voltak látva megfelelő énekeskönyvvel, de a 
magyarok nagyon is érezték ennek a hiányát. Végre is 
erősebb hullámokat vert az a mozgalom, mely céljául 
tűzte ki egy ily egyházi munkának a mielőbbi megterem-
tését. Ez annál könnyebben vált megvalósíthatóvá, mert 
Kis János, a költő-superintendens, a ki annak előtte a 
győri iskoláknak volt büszkesége, hajlandónak nyilatko-
zott az énekeskönyv megírására s így a gyülekezetre 
csakis a kiadás terhének, valamint a szerzői tisztelet-
díjnak a fedezése hárult. Kívül esik e munka keretén az, 
hogy Kis szép művét irodalmi s kivált egyházi költészeti 

u 
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szempontból méltassuk; elég itt arra utalnunk, hogy a 
győri énekeskönyv lassankint utat talált az összes magyar 
nyelvű gyülekezetekbe és számtalan kiadást ért meg. 
Mindez azonban sok küzdés és a tehetősebb híveknek 
csak nagy áldozatkészségével volt lehetséges. 

Mikor az énekeskönyv szövegét felsőbb helyen jóvá-
hagyták, felhívta a gyülekezet a győri, soproni és pozsonyi 
könyvnyomtató-intézeteket, hogy nyújtsanak be a mű ki-
nyomatására vonatkozó költségelőirányzatot, egyszersmind 
pedig 1000 frt honoráriumot szavazott meg és fizetett ki 
fáradtsága fejében Kisnek, nemkülönben megtérítette a má-
sodfelügyelőnek a könyv censuráltatása végett Pozsonyba 
tett útjának a költségeit 128 frt 34 kr.-ral. A censor adta 
meg a jogot arra is, hogy kiadóként a gyülekezet szerepel-
hetett a könyv címlapján. Belnay soproni, Paczkó pozsonyi 
és Streibigné győri könyvnyomdája adtak be ajánlatot, 
melyek közül az utóbbit fogadták el s azt bízták meg 
a könyv kinyomtatásával. De mindez nem ment oly simán. 
A gyülekezetnek ily dolgokban járatlan tagjai attól tar-
tottak, hogy a vállalatra majd sokat kell ráfizetni. Azért 
Weber pozsonyi nyomdászt, a ki könyvkiadással is fog-
lalkozott, óhajtották megnyerni arra, hogy készkiadásainak 
biztosítása mellett vegye át az egész dolgot saját keze-
lésébe. Ez a próbálkozás azonban sikertelen maradván, 
végre is elhatározták, hogy Streibignénak átadják a kézira-
tokat a szedés megkezdése végett. 

Igen, de ez pénzbe került, az eklézsiának pedig bár 
volt némi vagyona, de az vagy ingatlanokba volt fektetve, 
vagy pedig tőkepénzként kamatra kiadva, úgy hogy a 
forgó készpénztőke nagyon kevés volt. Ekkor tehát a 
vagyonos egyháztagokhoz fordultak azzal a kéréssel, hogy 
kölcsönözzék a nyomtatási költségeket. A felhívás nem 
is talált süket fülekre és néhány hét leforgása alatt együtt 
volt 4500 frt. A legnagyobb összeggel Preng János1 járult 
ezen nemes célhoz, mert 1500 frtot adott át a gyüleke-
zeti pénztárnoknak, de kívüle még sokan siettek a szép 
terv kivitelét lehetővé tenni, így öreg Vörös János 200, 

1 A ma is virágzó Peregi-család őse. 
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öreg Vörös Mihály 200, ifjú Vörös Mihály 200, Purgly 
János és György 400, Czumpf Mátyás 500, Fischer 
József 500, Simonyi István 200, Szilágyi Ferenc 200, 
Ferenczy József 200 és Lang János 100 frttal járultak ahhoz. 

1809-re esnek ezek az előkészítő munkálatok, míg 
aztán 1810-ben Streibigné (miután előzetesen még Kis és 
Hartleben pesti könyvárusokkal is alkudoztak) megkezdte 
a könyv kinyomtatását, melyre egyelőre 2000 frtot kapott. 

A könyvet 5000 példányban nyomatták ki, ennek költ-
ségei pedig a következő összegekbe kerültek. A 271/2 ív 
szedése 310 írtjával került 8530 frtba, a szedőknek adott 
ajándék 200 frt, az inasoknak hasonló címen jutott 20 frt, 
a begöngyölés 75 frt. Az összes kiadások végső összege 
10,064 frt volt. 700 példányt beköttettek, a mi szintén 
tetemes pénzt emésztett fel, úgy hogy ezzel együtt az 
énekeskönyv 5000 példányának a kiállítása a szerzői 
honoráriummal együtt 14,268 frtra rúgott, a mi igen 
tekintélyes összeg, kivált az akkori pénzviszonyok sze-
rint s valóban dicséretére válik a gyülekezetnek, hogy 
ily áldozatokat kivánó vállalatba az akkori idők nehéz-
kes könyvviszonyai közepette belement. 

Az énekeskönyvnek 1811-ben történt megjelenése 
után nyomban eladtak belőle Győrött 535 példányt, 
nemkülönben sok hazai gyülekezet is sietett a könyvet 
beszerezni, úgy hogy már az első évben megtérült a 
kiadásokból 5120 frt. A gyülekezeti tagoktól kölcsönvett 
összegek egy részét pedig elengedték, illetve odaajándé-
kozták azok (így pl. Lehner András 100, Mészáros János 100, 
ifj.Vörös Mihály 50, Kőműves Mi hály 20, Fischerjózsef 100, 
Purgly György 40, Vörös János 40 frtot ajándékoztak erre 
a célra), másrészt pedig a pénzértéknek csakhamar bekövet-
kezett devalvációja után a kölcsönöket csak l/5 részükben, 
tehát devalvált értékükben fizették vissza, a mi ellen a 
buzgó egyháztagok kifogást nem tévén, lehetővé vált a 
tetemes költségeknek az évente folyton emelkedő eladásból 
való teljes fedezése is, úgy hogy a következő évtizedek 
folyamán a győri énekeskönyv nagy hírre vergődve, még 
sok kiadást ért meg. 
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Az iskolai növendékek szaporodásával szükségessé 
vált a konvent telkén levő épületek felemelése, illetve 
új szárnyépület építése is. Az előbbit 1823 —24-ben, 
az utóbbit 1847-ben hajtották végre. A szárnyépület 
emelésének históriája gazdasági szempontból is érdekes. 
1846. évi július hó 9-ikén indítványozta a konventülésen 
Preng Mihály, hogy a Rábahid melletti kertek helyén 
célszerű épületeket emeljenek, a melyek az iskolai célo-
kon kívül még az által is szolgálatot tehetnek, hogy rész-
ben ki lesznek adhatók. Az eszme megvitatására bizott-
ságot küldtek ki, melynek javaslatához képest (elnöke 
volt Ferenczy József) elhatározták, hogy a két szárny-
épületet emeletesre építtetik fel. Építőmesterül meg is bíz-
ták Jellineket, asztalosul Strausst, lakatosul Paulikot, festőül 
Schmidt Bálintot. De a kibocsátott aláírási ív, a mely-
nek segítségével az egyháztagok adományait óhajtották 
igénybe venni, nagyon gyenge eredménynyel zárult le. 
Ekkor Preng Mihály azt az életrevaló eszmét pendítette 
meg, hogy ne adományokra, hanem kamatnélküli köl-
csönökre nyissanak aláírást. így valószínűbb, hogy a 
szükséges összeg mihamar begyűl. A tervet elfogadták 
s csakhamar 9250 váltóforint volt a gyülekezet pénz-
tárában. Erről aztán megint Preng indítványára nem 
oly módon állítottak ki kötelezőket, hogy ki-ki az általa 
adott egész összegről kapott volna elismervényt, hanem 
20 — 20 frtos kötelezőkben rótták le az adósság elisme-
rését, melyet aztán sorshúzás útján évente törlesztettek, 
így kinek-kinek reménye lehetett arra, hogy ha nem is 
egész követelését, de annak egy részét gyorsan vissza-
kaphatja s mondani is felesleges, hogy ez az adako-
zási kedvet mennyire fokozta. 

E korszak egy további érdekes momentuma, mely 
a hívek lelkét majdnem folyton foglalkoztatta, a Győr 
várostól nyerendő segély volt. Alig mult el év, melyben 
ezt a kérdést felszínre ne hozták volna, de sajnos, ered-
ménytelenül. Százakat költöttek a különféle felettes ható-
ságok által bekivánt adatok (adózási képesség, az evang. 
lakosság vagyoni viszonyai stb.) beszerzésére, a depu-
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tációk, ágensek is sok pénzt emésztettek fel, de ebben a 
korszakban mindez nem hozta meg a várva várt sikert. 
Pedig ma már az ország igen sok városában élveznek a 
felekezetek városi segélyt lélekszámuk és adózási arányuk 
szerint. De akkor számtalan akadályt gördítettek ennek 
az útjába, mert hiába, a szabadelvűség bizony alig tudott 
az ország lakosainak nagy rétegeiben tért hódítani. 

Egy 1803-iki sikertelen kancelláriai folyamodás kedve-
zőtlen benyomásai feledésbe menvén, 1821-ben Schedius 
Kristóf gyülekezeti főjegyző tett indítványt arra nézve, 
hogy a várostól nyerendő segély ügyében tegyen a konvent 
lépéseket. El is fogadták az indítványt s a királyhoz folya-
modványt nyújtottak be a segély engedélyezése iránt (akko-
riban ez a király jogkörébe tartozott). Sock bécsi ágens a 
kérvényt beadta, utána is járt kedvező elintézésének, de 
eredménytelenül. A kancelláriától elutasító válasz érkezett. 

1823-ban a gyülekezeti tagok adókönyveiből ki-
írják, hogy Győr város evangelikus lakossága összesen 
1125 frt 20 kr. adót fizet, ennek alapján tehát újra el-
határozza a konvent, hogy városi segélyt kér, egyszersmind 
pedig megkeresi a pozsonyi, soproni, kőszegi, bazini, 
kassai és lőcsei gyülekezeteket annak közlése végett, hogy 
azok illetékes városi hatóságaiktól minő anyagi segítség-
ben részesülnek. Kassa kedvezőtlen választ ad, a mennyi-
ben nemcsak hogy segélyben nem részesül, hanem iskolai 
telkétől még adót is kénytelen fizetni. Sopron szintén 
nem részesül semmiféle támogatásban, de már Kőszeg 
tudatja, hogy ő egy, királyilag jóváhagyott egyezség alap-
ján nyer évi támogatást a várostól. Ép így segélyezik 
Pozsonyt is, mely közli, hogy az ottani gyülekezet két 
és pedig 1799. évi október hó 8-ikán és 1805. évi 
január hó 15-ikén kelt helytartótanácsi rendelet alapján 
a várostól évente 859 frt 1 V« krt kap. Bazinban a lel-
kész 103 váltóforint, a tanítók 250 váltóforint városi 
segélyt élveznek, azonkívül a lelkész és a kántor 58 öl fát 
kap évenkint, nemkülönben az iskolák fűtéséhez szük-
séges fát is ingyen adja a város; Lőcse évi 508 váltóforint 
15 kr. segélyt húz; mindezt királyi jóváhagyás alapján. 
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De a győriek folyamodása mégis eredménytelen volt. 
Azonban 1829-ben újra folyamatba teszik a szükséges 
lépéseket és az evangélikusok kérelmét egyrészt a városi 
lakosság közt elfoglalt lélekszámukra, másrészt pedig 
adózási képességükre helyezik. E szerint a jelzett évben 
Győr összes lakossága 13,945 lélekre rúgott. Ebből volt 
9912 katholikus, 3938 protestáns és rác (tehát görög 
keleti), 95 pedig egyéb (tehát valószínűleg zsidó) vallású. 
A városi adópénztárba évenkint befolyó adó 19,000 frtot 
tett ki, itt azonban a protestánsok már nagyobb arány-
számmal szerepelnek, mint a lakosságnál, mert ezen adó-
összegből 7600 frtot a protestáns városi lakosság fizetett. 
Ez egyébként a protestáns lakosok vagyonosságának a 
bizonyítéka. 

Győr város tőkevagyonát 1829-ben 50,346 frt 40 krra 
becsülték, évi jövedelme ellenben a többek közt a követ-
kező jelentős tételeket foglalta magában. Bér- és haszon-
bérekből 20,781 frt, erdők- s legelőkből 6866 frt, vámból 
26,641 frt, országos- és hetivásárokból 6956 frt, telek-
könyvi illetékekből 3272 frt, szénából 971 frt stb. 

1830-ban folytatják az akciót, míg aztán 1832-ben 
egy konventülésen azt jelentette Sztrókay Antal, hogy 
a konvent megbízásából Nádossy István pesti egyház-
taggal együtt több illetékes helyen járt deputációban a 
városi segély kieszközlése céljából, így mindenek előtt 
a nádor főhercegnél. Ez azonban azt válaszolta, hogy 
a gyülekezetnek ki kell mutatnia, hogy más városok is 
hasonló támogatásban részesítik az evangélikusokat. 

A konvent erre, úgylátszik, megfeledkezve az 1823-iki 
lőcsei, bazini, pozsonyi s kőszegi átiratokról, melyek az 
ottani segélyezésre vonatkozólag már számszerű adatokat 
szolgáltattak, felhívja Komárom, Kőszeg és Szatmár-
Németi városokat, helyesebben az ottani evang. egyház-
községeket az anyagi támogatás adatainak közlésére. 

Ugyanebben az évben, 1832-ben, a m. kir. helytartó-
tanácsnál mégis volt valami sikere a sok kérvényezés-
nek, mert 1832. március 28-ikán és június 26-ikán leiratok 
érkeztek onnan a városi tanácshoz, a melyek az evan-
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gelikusok kérelmének kétségkívül a pártolását óhajtották, 
mert a városi külső tanács (a mi megfelel manapság a 
közgyűlésnek, míg a belső tanács volt a szoros értelemben 
vett magistrátus) barátságosan egyezkedni akart a kon-
venttel. Ezt persze nagy örömmel fogadták az 1833. január 
3-iki konventülésen, de az öröm nagyon is korai volt. 
A mint ugyanis kitűnt, a tanács az evangélikusoknak 
és a reformátusoknak együtt, tehát két egyházközségnek 
összesen 130 frtot akart adni, ezt is azonban csak egy, 
tehát a folyó évre, míg a következő esztendőkben csupán 
az esetre, ha lesz pénz a pénztárban. A városi tanács-
nak ezt a határozatát 1833. január 11-ikén közölték a 
konventtel s mi sem természetesebb, mint hogy azt nem 
fogadták el, sőt nyomban újabb kérvényt nyújtottak be 
a helytartótanácshoz, egyszersmind pedig újból felkérték 
Sztrókayt és Nádossyt a közbenjárásra. A különféle 
deputációk és egyéb e kérdéssel összefüggő kiadások 
ekkor már 438 frt 32 krt tettek ki s mindeddig semmi-
nemű pozitív eredménynyel még sem jártak. 

1834-ben, a liberálisabb közszellem terjedésével, a 
helytartótanács egy rendeletet bocsátott ki, melynek értel-
mében ha egy nem-katholikus iskolásgyermek bár katho-
likus iskolába jár, nem szabad a vallás tanítását el-
hanyagolni, sőt kötelességük a katli. iskola tanárainak, 
hogy az ily gyermekeknek a saját lelkészük által leendő 
oktatását számon is vegyék és pedig oly módon, hogy 
bizonyítvány felmutatását követeljék tőlük arról, hogy 
az illetők a templomukba szorgalmasan járnak és a 
hittant tanulják. Ez az előző évek közhatósági felfogá-
sához képest szabadelvű rendelet újabb reményt öntött 
a gyülekezetbe, mely azt hitte, hogy most már elérkezett 
a teljes vallásegyenlőség kora. Újabb sürgető kérvényt 
nyújtott be tehát a helytartótanácshoz, melynek tenorja 
ezeknek az elveknek a hangoztatásából táplálkozott. Hiába. 

183Q-ben aztán oly alkalom nyilt a folyamodásra, 
mely dobogásba hozta a buzgó egyháztagok szivét. Ez 
év júniusában Győrbe jött Ferdinánd, a koronás magyar 
király. A gyülekezet ugyancsak kitett magáért s oly 
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ünnepiesen fogadta a királyt, hogy pl. csak az épületei 
kivilágítása 760 frtba került. Deputációban is járult a 
felség elé, terjedelmes memorandumban tárva fel a városi 
segélykérés előzetes eseményeit, kifejtve, hogy több 
magyarországi városban az evangélikusok élveznek már 
ily támogatást és végül kimutatva, hogy hitsorsosaink a 
lélekszám aránya és adózási képességük szerint milyen 
felkarolásra tarthatnak számot. 

A felségfolyamodvány azonban sikertelen volt. A 
pénzügyi kamara javaslatára a király néhány hónap 
múlva elutasította azt, mert a gyülekezet jövedelmeinek 
az állása nem mutat oly szorultságra, mely a városi 
segélyezést megokolná. 

Ennyi keserves küzdés után tehát egyelőre lezárul-
tak a városi támogatás iránti mozgalom aktái. A kor 
és a közhangulat nem volt arra kedvező. 

Különben is a városi hatóság részéről, kivált a 
XIX. század első éveiben, nem valami sok jóakaratot 
tapasztalt az eklézsia. 1805-ben pl. a magistrátus meg-
fenyegeti a konventet, hogy 1799. óta hátralékban lévő, 
összesen 918 frt 14 krnyi adóját fizesse le, mert különben 
katonai karhatalommal fogja azt behajtatni. A hátralék 
oka egyrészt a gyülekezetnek nem valami fényes anyagi 
helyzete (hisz az oblátumokat oly rosszul fizették a hívek, 
hogy nem egyszer tanácskoztak annak erélyesebb eszkö-
zökkel való behajtásáról, ámbár a kényszerbehajtás gon-
dolatától mindig féltek s különben is nem volt meg 
erre vonatkozólag a kellő hatalom), másrészt pedig az 
volt, hogy a gyülekezeti telkek nagysága az adózás 
alapjául szolgáló kimutatásokba helytelenül volt felvéve, 
a mit később be is bizonyítottak, de a különbözet a 
városi és gyülekezeti felfogás közt továbbra is fennállott, 
dacára, hogy az adóleirás végett a királyhoz is folyamodtak. 

A város tehát megcsinálta azt a csúfot az egyház-
zal, hogy két katonát állított 1805. évi augusztus hó 
25-ikén a gyülekezet udvarába adóvégrehajtás végett. 
Ezeket aztán a rektori iskolába szállásolták s eltartásukról 
az egyházfi gondoskodott. A katonai erő beszállásolá-
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sának épen az volt a legkellemetlenebb oldala, hogy 
eltartásuk az adóhátralékos dolga volt, úgy hogy előbb-
utóbb mindig kikoplalták a fizetést. Szeptember 5-ikén 
aztán azt tanácsolta a bécsi ágens, hogy addig is, a míg 
az adótöbblet leirása iránt benyújtott felségfolyamodvány 
ügye eldől (nagyon sokáig késett az), inkább fizesse 
meg a gyülekezet a különbözetet, semhogy a kényszer-
hatalmat továbbra is tűrje. A kancellária eközben a kér-
vényt a helytartótanácshoz tette át, a hova aztán kül-
döttség is ment s egyszersmind a konvent azt is elhatá-
rozta, hogy lefizeti az adókülönbözetet, de csak azon 
kikötött feltétellel, hogy ha a felségfolyamodvány sikeres 
volna, visszakapja a pénzt. Ámde így megint az adó-
szedő hivatal nem fogadta el a fizetést. 

A hercehurca vége az lett, hogy a katonákat (bizo-
nyára felsőbb parancsra) végre is elvitték. Csakhogy az 
eltartásukból eredő költségeket bizony viselni kellett, a 
melyek csak növekedtek az által, hogy még a lelkészek 
nyakára is beszállásoltak később néhány katonát, úgy 
hogy ez az egész kellemetlenség a gyülekezetnek mintegy 
200 frtjába került. November 29-ikén aztán jelentette a 
helytartótanácsi ügyeket sürgető budai ágens, hogy a 
gyülekezet mindennémű belső telkétől fizetendő adó 
alól (tehát a templomra és iskolákra vonatkozólag is) fel 
lett mentve. A konvent érthető örömmel vett tudomást a 
hosszas huzavonát berekesztő híradásról és a bécsi, meg 
a budai ágensnek 100 — 100 frt tiszteletdíjat szavazott 
meg, a mit nyomban össze is gyűjtöttek a vagyonosabb 
egyháztagok közt. 

A XIX. század elején a drágaság a mult évszázad 
utolsó éveihez képest tetemesen emelkedett. Ennek egyik 
élénk bizonyítéka a tanítói karnak folytonos kérvénye-
zése fizetésének felemelése iránt. A drágaság természe-
tesen a devalvációkor, 1811-ben, érte el tetőfokát, mikor 
a pénz értéke egyötödre szállott le, de az elmúlt idők-
höz viszonyítva, a meglehetős kellemetlen változást már 
előbb is érezték. 

A XVIII. század utolsó tizedében a későbbi al-
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gymnasium alapjai is meg lettek teremtve, a mennyiben 
nem sikerülvén Győrött egy kerületi gymnasiumot fel-
állítani, minthogy e tekintetben Sopron vitte el a pálmát, 
az iskola buzgó rektora, Stelezer Dániel, legalább arra 
törekedett, hogy úgynevezett grammatikát és syntaxist, 
valamint ezzel összefüggő egyéb tárgyakat tanítson, a 
mi megfelelt a mai algymnasiumi tanterv egész kom-
plexumának. így aztán lassankint kifejlődött az al-
gymnasium, mely az osztrák absolutismus idejét kivéve 
fennállott mindaddig, míg csak az 1883-iki középiskolai 
törvény fokozott igényei következtében, az anyagi kény-
szernek hódolva, meg nem kellett azt szüntetni. 

Nos, tehát a szépen fejlődő iskolák tanárai és tanítói 
bizony nem valami szépen voltak dotálva. Mikor pl. 
1806-ban Németh László meghalt s helyébe Barla Mihályt 
hívták meg, a ki azonban mégsem akart eljönni Szent-
lőrinczről, úgy hogy új választás vált szükségessé, mely-
ből Vecsey Sándor került ki győztesként, csakhamar 
azonban Erdélszky Mihálynak adva át helyét: a fizetés 
300 frt volt, e mellett szabad lakás és mintegy 40 gyer-
mektől egyenkint 6 frt tandíj. 

1808-ban tehát elhatározták a tanárok s ezzel egyidejű-
leg a lelkészek fizetésének az emelését s annak az eddig 
részlegesen terményekben való kiszolgáltatása helyett csakis 
készpénzben való folyósítását. Az összes tanári és lelkészi 
fizetések a felemelés után 4090 frtra rúgtak. Lett tehát 
a lelkészeknek 500, a rektornak 750 és a tanároknak 
500 frt fizetésük egyenkint. A fizetések fedezhetése végett 
az 1808. évi március hó 9-iki konventülés azután a gyü-
lekezeti tagokra nézve fejenkint megállapította a hozzá-
járulás arányát. 

A kellemes epizódok mellett (a minő volt pl. 
Ferenc királynak 1806-iki látogatása a templomban, 
a melyet Matkovits inspektor indítványára emléktáb-
lával meg is örökítettek, jelenleg a konventteremben 
van ez a tábla elhelyezve) nem kimélte meg a sors a 
gyülekezetet a mostoha eseményektől sem. Ezek közt 
szomorú szerepet játszik az 1809-iki francia hadjárat 
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okozta folytonos rettegés és küzdelem. 1809. május 27-ikén 
a katonai parancsnokság megbecsültette a templomot és 
az összes gyülekezeti épületeket, mert azokat stratégiai 
szempontból le akarta bontatni. A sánc fáit egytől egyig 
kivágták. Szóval teljesen a várvédelem érdekében óhaj-
tották az erődítési munkálatokat végezni. Szerencsére 
azonban augusztus hó folyamán már arra a meggyőző-
désre jutottak, hogy a jelzett épületek lebontása felesle-
ges, miért is az aggodalom eloszlott a hívők lelkéből, de 
csak azért, hogy újabb bajoknak adjon helyet. 

Még augusztus hó végén azt követeli a gyülekezet-
től Győr megye és város egyaránt, hogy a kivetett hadi-
sarchoz, melyet a franciák már erélyesen követeltek, a 
gyülekezet 720 forinttal járuljon hozzá. Ezt nem birták. 
Deputációt menesztettek tehát a francia katonai kor-
mányzóhoz, esedezve, hogy oldja fel őket ez újabb meg-
terheltetés alól. A kormányzó szívesen fogadta a küldött-
séget, de kijelentette, hogy nincs hatalmában a felmentést 
megadni, ellenben, ha a magyar részről felállított sarc-kivető 
választmány eltekint e pénzáldozattól, neki az ellen kifogása 
nem lehet. Ez természetes is volt, mert hiszen a hadi-
sarcot határozott összegben követelte a francia s hogy 
ahhoz ki minő arányban járul hozzá, az neki teljesen 
közömbös lehetett. 

Közben a templom meg az épületek lerombolása 
újból aktuálissá vált, úgy hogy Vörös Mihály fel is 
ajánlja már a Fehérló-szállóban levő nagytermét isten-
tiszteleti célokra, Koller Sámuel pedig egy nagy szobát 
iskolai használatra. A francia kormányzó azt ajánlja az 
e miatt nála járó protestáns uraknak, hogy küldjenek 
deputációt egyenesen Napoleonhoz Bécsbe, a ki talán 
megkegyelmez majd egyházi épületeiknek. 

Mint a vízbefuló a szalmaszálba, úgy kapaszkodtak 
a hívek ebbe a tervbe, azt gondolván, hogy Napoleonnál 
biztosan kieszközlik könyörgésük teljesítését. Csakhogy 
szeptember 16-ikán már elszomorodva adják a konvent 
tudtára, hogy nem sikerült útlevelet kapniok, így tehát 
a napoleoni küldöttség eszméje kivihetetlen. 
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Ekkor Roland francia mérnökkari alezredes szak-
véleménye mentette meg a gyülekezetet egy újabb jelentős 
csapástól. Kijelentette ez a derék katona illetékes helyen, 
hogy a város védelme céljából nem kell az evang. egyházi 
épületeket okvetlenül lerombolni. De a katona kénytelen 
lévén a felsőbb parancsnak engedelmeskedni, szinleg a le-
romboláshoz fog, azt azonban oly lassan végezteti, hogy 
időközben alkalom nyilik az ő szakvéleménye alapján 
a lebontás eszméjének az elejtését keresztülvinni. Alig 
hogy a kerítéseket eltüntették a föld sziliéről, már megjött a 
pozsonyi béke híre, mire aztán a további munkálatok nyom-
ban megszakadtak s a hívek könnyebbülten sóhajtottak fel. 

Csakhogy a francia megszállás anyagi hátrányait 
bizony nemcsak a hívek, hanem maga az eklézsia is 
megérezte. 515 frt hadisarcot kellett neki fizetnie, a mit csak 
az egyháztagoktól szedett kölcsön útján tudott fedezni, a 
kikben azonban volt ismét — mint már annyiszor annak 
előtte — elég áldozatkészség arra, hogy a kölcsönöket 
lassankint elengedték. De még így is mintegy 100 frtba 
került az épületeken ejtett hibák kijavítása. Azonkívül pe-
dig a nemesi felkelés költségeire 1810-ben 239 frt 39 krt 
fizetett be még külön a gyülekezet. 

A napoleoni hadjárat egyáltalában jelentékeny anyagi 
áldozatot követelt a győriektől. A közteher, melyet a lakos-
ságnak és az erkölcsi testületeknek viselniök kellett, közel 
két millió forintra rúgott, a mi kivált az akkori viszo-
nyok között óriási összeg volt. Ezt aztán vagyoni arány 
szerint kivetették minden győri lakosra és annak végre-
hajtás terhével kellett a reá rótt sarcot megfizetnie. Sok 
volt bizony ez, nyögött a teher alatt mindenki, de hát 
fizetni kellett. 

Az egyházközségi levéltár több ily fizetési meg-
hagyást taralmaz a francia hadisarc tárgyában. Érdemes 
arra, hogy egyet szószerint közöljünk itten: 
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Fizetési meghagyás a francia háború terheire vonatkozólag 
1810-ből. 

„Az utóbbi Háborúban az ellenség által hátrahagyott 
Köz Terhből, mely 1.701,148 forintokra 7 krajtzárra ment, 
özvegy N. Baráth Mártonyné assz.-ra 500 f l . esvén, de 
mivel már az Imputatióval 250 fl. le fizetett, még 250 fl. 
hátra lévén, tartozik azt felében ugyan a jövő Sz. Mihály 
napig, másik felében pedig jövő Karátsony Havának utolsó 
napjáig Nemes Győr Várossá Házában rendelt s napon-
ként reggeli 9 órátul fogva 11-ig ott lejendő Szedő 
Tiszttségnek béfizetni s a nálla lévő Quietantiákat és 
Obligatorialisokat ezen Paletával együtt egy úttal béhozni, 
különböző esetre érkezendő Fiscalis Actiónak, részszerént 
pedig a Sommás megmarasztásnak terhe alatt. Költ Győrött 
6. July 1810. 

A Királyi Commissio mellett öszve ültt Vármegye 
és Város egyesült Deputatiója által." 

A lelkészi karban az 1810. év hozott jelentősebb 
változást. Ráth Mátyás ez évben meghal. Temetési költ-
ségeit, 65 frttal, az egyház viselte, azonkívül az általa 
eszközölt különféle épületi befektetésekért 300 forintot 
fizetnek ki hozzátartozóinak. Utódjául ez évi februárban 
Kis Jánost, a volt győri rektort, az idő szerint soproni 
lelkészt, majd (Nagy István halála után) superintendenst 
választják meg, de az kijelenti, hogy gyermekei nevelése 
céljából sokkal alkalmasabb neki Sopronban maradnia. 
Tudni kell ugyanis, hogy ez évben a soproni és győri 
iskolák közti régi versengés már eldőlt, a mennyiben a 
kerületi ülés elhatározta, hogy a soproni gymnasiumot 
kerületivé nyilvánítja, tehát annak segélyezéséhez az egész 
dunántúli kerület köteles hozzájárulni, míg a győri iskola 
csekélyebb körnek állván csupán érdekében, fenntartásá-
hoz csak ezek fizessenek hozzá. 

Kis János visszautasító válasza után sem Nagy Pál, 
sem Tatay Pál nem reflektálván Ráth állására, Hrabovszky 
Sámuel nemesdömölki lelkészt választják meg, de ez sem 
akarja otthagyni a saját parochiáját. Végre Sikos István 
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kővágó-őrsi lelkészre esik a választás a szabályszerű, 
fentebb vázolt fizetésen kívül 12 öl tűzifa, 20 mérő 
buza, 30 mérő rozs és szabad lakásból álló járandó-
sággal. Csakhogy előtte megpróbálkoznak még Bilnitza 
Pál pozsonyi magyar-tót lelkészszel, a kit azonban fizetés-
javítással marasztanak ott (el is panaszolják ezt Krúdy 
Dániel pozsonyi superintendensnek), majd Farkas Pál 
felső-szelii lelkésszel, a ki szintén visszautasítja a vá-
lasztást. így jutott aztán, mint hetediknek megválasz-
tott, Sikos, annyi küzdés után, az állásába, hogy 18 évi 
működés után helyet adjon az áldott emlékű Haubner 
Máténak. 

A gyülekezet hosszú habozását, mellyel a Sikos 
megválasztását annyira elodázta, a későbbi események na-
gyon is megokolták. 1828-ban ugyanis Sikost botrányos 
magaviselete miatt a gyülekezet felfüggesztette állásá-
tól. Sikos, nem várva meg a fegyelmi vizsgálat befeje-
zését, lemondott állásáról, melyet aztán Balassa Jánossal 
töltöttek be, a ki azonban nem lévén hajlandó azt el-
fogadni, a mit a meghívására kiküldött konventtagoknak, 
Nagy Andrásnak és Kozma Sándornak ki is jelentett, 
Haubnert választották meg. De Haubner keveselte a 
fizetést, tehát 1829. február 2-ikán felemelték a fizeté-
sét 800 váltóforintra, azonkívül a mellékjárandóságokra 
(stóla, perselypénz stb.). Kapott azonkívül úti költségül 
200 frtot, bebútorozásra pedig gyűjtés útján 169 frtot. 
A Sikos-ügy miatt aztán hosszú vita folyt le Kis János 
superintendenssel, mely később békésen lett kiegyenlítve. 

1829-ben Fábry Pál lelkész is meghalt, a kinek 
a helyét azonban esak 1832-ben töltötték be Dregály 
Dániellel, addig pedig, minthogy egyelőre alkalmas lel-
készt nem találtak, Haubner mellé két káplánt válasz-
tottak, egy magyart s egy németet, egyenkint 200 frt fize-
téssel, gabna- és fajárandósággal. Haubner később meg-
kapta mind a két lelkész fizetését s evvel szemben ő 
volt köteles a két káplánt, Módot és Raabet, eltartani. 

Az iskolai kérdésben nevezetes fordulópontot képez 
az 1843-iki akció, melynek célja volt a pápai ev. ref. 
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főiskolának Győrbe való áthozatala. Hogy mennyiben 
érdekelhette ez az evangélikusokat, csak úgy érthetjük 
meg, ha ismerjük annak a kornak az unióra törekvő 
irányát. Evangélikusok és reformátusok, vagy legalább is 
e két egyház több előkelő tagja tudatára ébredt annak, 
hogy ha a két egyház egyesülne, sokkal nagyobb ener-
giával tudná kikiizdeni a protestantismus jogait. Ennek 
a meggyőződésnek leglelkesebb szószólója volt gróf Zay 
Károly, evang. egyetemes egyházi felügyelő, a ki 1843-ban 
elküldi a győri gyülekezetnek is az unió érdekében készí-
tett munkálatát, a melynek ugyan közvetlen eredménye 
nem lett, de az egyesülés eszméjének köszönhető a győri 
református gyülekezetben felmerült az a terv, hogy a 
pápai ref. főiskolát helyezzék át Győrbe, mint a mely 
város mindenképen alkalmas egy ily tanintézet méltó 
befogadására, azonkívül pedig az itt mindkét protestáns 
egyház érdekeit egyaránt szolgálhatná. A református gyüle-
kezet tehát egyöntetű mozgalomra hívta fel az evangé-
likust 1844. évi június hó 20-ikán és egyszersmind kö-
zölte a dr. Kovács Pál által e tárgyban a református 
kerületi üléshez már elkészített memorandumot. 

A város sem zárkózott el a terv elől s a két pro-
testáns egyház egyesült előterjesztésére ezer négyszög-
ölnyi ingyen telket és a községi adótól való mentessé-
get ajánlott fel, nemkülönben kijelentette, hogy hajlandó 
az építés céljára 200 ezer drb téglát díjtalanul rendel-
kezésre bocsátani. 

Ez évben a veszprémmegyei Palota községben tar-
tották a reformátusok kerületi gyűlésüket, a melyre a 
győri evang. gyülekezet is küldött követeket oly célból, 
hogy ott a közös kérelem érdekében hathatósan közbe-
járjanak. Zmeskál István, Lehner János, Perlaky Dániel 
és Dregály Dániel voltak azok, kikre ez a megbízás 
hárult s mikor aztán ezek 1844. évi október hó 10-ikén 
a palotai gyűlésről beszámoltak, elhatározta a konvent, 
hogy a vele jó viszonyban levő, bár nem is Győrött 
lakó evang. férfiakat is felhívja az eszme pártolására s 
a mozgalomnak minél szélesebb körben való ápolására. 
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Ez az indítvány szintén Kovács Pál dr.-tól eredt, a ki a 
tervnek leghívebb harcosa volt. Fel is hívták a Pesten 
lakó Nádossy Istvánt, Nagy Józsefet, Szekrényessy Endrét, 
Pált és Józsefet, valamint a Karczag testvéreket, nem-
kólónben több, közelebbről érdekelt egyházközséget is. 

1845-ben külön bizottság veszi kezébe az ügyet, 
mely aztán gróf Zay Károly egyetemes és Matkovich 
István evang. kerületi felügyelőt is megnyerte a tervnek, 
sőt a superintendenst is felkérték, hogy e célból külön 
kerületi gyűlést hívjon össze és arra mindkét győri 
protestáns eklézsiát hívja meg. Zay gróf lelkesen fogadta 
az eszmét, sőt kijelentette, hogy annak megvalósításához 
anyagilag is hajlandó hozzájárulni. 

Az 1845. évi március hó 25-ikén megtartott gyüle-
kezeti közgyűlés hatalmas lépéssel viszi előbbre a dol-
got, mikor kimondja, hogy a főiskola Győrbe hozatala 
esetén 10,000 frtos alapítványt tesz oly rendeltetéssel, 
hogy ennek kamataiból két nyelvészeti tanszéket java-
dalmazzanak, a melynek tanárait azonban az alapító 
gyülekezet válassza. 

Április 2-ikán aztán összeült a kerületi gyűlés Sop-
ronban, a mely szintén kedvezően fogadta az akciót s 
elhatározta, hogy a kérdés anyagi részének megoldha-
tása végett aláírási íveket fognak körözni. A kiküldött 
bizottság erre széleskörű mozgalmat indított, a melyben 
— jellemző a megváltozott viszonyokra — még az a terv 
is felmerült és általános helyesléssel találkozott, hogy 
segélyadásra a győri katholikus püspököt, Sztankovichot, 
küldöttségileg kérik fel, sőt nyomban meg is választották 
a deputáció tagjaiul Haubnert, Bartalost és Lehner Jánost. 

1845. június 13-ikán a két protestáns gyülekezet 
által kiküldött vegyes bizottság ismét ülésezett, a mikor 
határozatba ment, hogy az áthelyezést az azon évi komá-
romi református kerületi gyűlésen is szóba hozzák s 
megsürgetik. Erre is küldött követeket az evang. gyüle-
kezet, még pedig Zmeskál Istvánt, Zmeskál Józsefet és 
Zmeskál Sándort, Bodroghyt, az új iskolai felügyelőt, 
Lehner Jánost, Günther Mihályt, Purgly Sándort, Kozma 
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Sándort, Szűts Antalt, dr. Kováts Pált, Karczag Dánielt 
és Horváth Kristófot. 

Itt azonban már kedvezőtlen eredménnyel járt a vállal-
kozás. A komáromiak maguk is szerették volna a pápai 
főiskolát magukhoz ragadni, így aztán ellenmozgalmat 
indítottak, mely végre is azzal végződött, hogy minden 
maradt a régiben. Elhatározták ugyanis, hogy a főiskolát 
Komáromba helyezik át, de a kerületi gyűlésnek ezen 
1845. június 17-ikén hozott határozatát a m. kir. helytartó-
tanács nem hagyta jóvá, hanem 1847-ben arról értesítette 
az illetékes egyházi hatóságot, hogy a király legfőbb 
felügyeleti jogánál fogva a főiskolának továbbra is Pápán 
való meghagyását rendelte el. Inter duos litigantes tertius 
gaudet, ez a régi latin igazmondás bizonyult itt is való-
nak s néhány év lelkes, szép tervei lassankint feledésbe 
mentek. A győri egyház — mint már jeleztük — főiskolát 
nem tudott magának csekély anyagi erejéből teremteni, 
sőt a XIX. század végén algymnasiumát is kénytelen 
lévén feloszlatni, ez idő szerint be kell neki érnie az 
alsóbbfokú nevelőintézetekkel, melyeket azonban példás 
színvonalra fejlesztett, úgy hogy ez némi vigasztalást 
nyújthat neki a sok sikertelen küzdelemért. 

Térjünk át most már a gyülekezet ezen korszakban 
elénk táruló közigazgatási viszonyainak jellemzésére s az 
egyházkormányzásban szerepet vivő férfiak ismertetésére. 

1801-ben Fabricius Pétert választják inspektorrá, 
a kit azonban seniornak is neveznek, a mi abban leli 
magyarázatát, hogy ez időtájt a gyülekezetnek esperes-
ségi jogkörrel leendő felruházásáért kemény harcok foly-
tak, tehát az eklézsiai eliiljárók elnevezésében is ki akarták 
domborítani a gyülekezet magasabb rangját. Ugyanezen 
évben Lelmer András lett főjegyzővé. 1804-ben aztán 
a kerületi ülés meg is rójja a gyülekezetet, hogy esperes-
ség gyanánt igazgatja magát, de a gyülekezet ezt vissza-
utasítja, a mihez hasonlóan járnak el a soproniak is, 
kik szintén nem akarnak a superintendenstől függni. 

1804. évi december hó 16-ikán Matkovits István 
10 
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lesz felügyelővé, míg helyettesévé Fabrieius Pétert, kurá-
tornak pedig Thurner Józsefet választják. 

1809. december 3-ikán Torkos Istvánt választják fel-
ügyelővé, a ki úgy az inspetkornak, mint a helyettesnek a jog-
körét elvégzi. Ezzel egyidejűleg a konventtagok számát45-re 
egészítik ki s egyszersmind egy iskolai bizottságot is szer-
veznek, melynek felügyelőjévé Schedius Kristóf választatik. 

1810-ben özv. Wallaszkayné, később férjezett Müller 
Eberhardné, született Lehner Zsuzsanna, nagy alapítványt 
tett. Iskolai és gondnoki szükségletekre 10,000 frtot, a 
megyebeli lelkészi és tanítói nyugdíjintézetre pedig 3000 
frtot hagyott. Ez az alapítvány hosszas perlekedés forrá-
sává lett, mert tőkéje Esterházy-kötvényekben volt letéve, 
a melyekre nézve vitássá vált, hogy a devalváció előtti, 
vagy utáni értékben váltandók-e be? A pert csak 1844-ben 
fejezték be, mikor is a gyülekezet felvett 8386 frt 39 krt, 
mint megítélt egyenértéket. 

Az 1812. évben az az öröm érte a gyülekezetet, hogy 
volt rektorát, ekkor már soproni lelkészt, Kis Jánost, a június 
23-iki kerületi ülés dunántúli superintendenssé választotta. 

1814-ben összeírják a protestáns hívőket. Evan-
gélikus volt ekkor Győrött a belvárosban 379, az Új-
városban 1070, a Nádorvárosban 439, összesen 1888. 
Szigetben 84, Révfalun 76, Pataházán 8, Újfaluban 104, 
Bácsán 19, Börcsön 103, Szabadhegyen 237, a filiákban 
tehát összesen 2519 volt a lélekszám. Ugyanebben az évben 
a győri iskolába járó tanulók száma meghaladta a 200-at. 

1815-ben Torkos inspektor mellé jegyzővé választ-
ják Schediust, míg a gyülekezeti tőkepénzek kezelőjévé 
Eöttevényi Nagy Istvánt. 

1816-ban nagy és kis konventet szerveznek. Ez 
utóbbi 12 magyar és 12 német tagból, az előbbi pedig 
2 4 - 24 tagból áll. 

1817-ben a reformáció 300 éves jubileuma alkal-
mából a konventtagok testületileg vonultak a templomba, 
hol a gyertyák meggyújtva, az összes egyházi szerek 
pedig helyrehozott állapotban díszlettek. Az ünnepi isten-
tisztelet előbb magyar, aztán német nyelven folyt le. Ez 
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évben Stelczer Dániel rektor nyugalomba vonul 46 évi 
szolgálat után 150 frt nyugdíjjal. Helyébe Szabó Józsefet 
választják meg a syntaxis tanárául Sopronból, de az 
még sem jött el s így 1818-ban Turcsányi János lett 
az utódja Kapiról. Ez év végén helyettes felügyelővé 
lesz Horváth Mihály városi tanácsos. 

Az 1818-ik évnek egyházkormányzati szempontból 
nevezetes eseménye, hogy a konvent elismeri a super-
intendens visitationális jogát, melyet mindeddig merev 
tagadásba vett, az alapítványokra vonatkozólag azonban 
még mindig az előbbi elutasító álláspontra helyezkedik, 
kijelentvén, hogy alapítványairól nem köteles számot 
adni. Erre az elhatározásra egyébként úgy jutott a konvent, 
hogy a pozsonyi konventhez intézett előbb kérdést a 
tárgyban, vájjon ők alá vannak-e rendelve a super-
intendensnek s be vannak-e osztva valamely esperességbe? 
Erre az a válasz érkezett, hogy már az 1791-iki zsinat a 
pozsony mosoni seniorátushoz csatolta a pozsonyvárosi 
gyülekezetet, a kerületi gyűlésre pedig mindig elküldik 
a követeiket, továbbá a superintendens fizetéséhez is 
hozzájárulnak, meg a kerületi felügyelő-választásban is 
résztvesznek, szóval az egyházi főhatóságot elismerik. 
Ez indította aztán a győrieket is régi, merev álláspont-
juk elhagyására. 

1821-ben felsőbb rendelet megváltoztatta az iskolák 
szorgalmi idejét. Eddig a nyár volt szünidőül szánva, 
míg most elrendelik, hogy a felsőbb iskolák szeptember 
és október hónapokban tartsák a vakációt, ennek meg-
felelőleg pedig a vizsgálatokat márciusban és augusztus-
ban. A kik felsőbb osztályba léptek, a nyáron át iskolába 
jártak, nehogy tétlenségben töltsenek négy hónapot. Ugyan-
ezen évben a hétköznapi templomi könyörgések idejét 
újra szabályozzák; télen át reggel 8 és délután 3 órára, 
nyáron át reggel 7 és délután 4 órára. Végül ez évben csi-
náltat a gyülekezet először pecsétet. A június 12-iki konvent-
ülésen mutatják azt be; a jó pásztor van rajta, latin körirat-
tal. Ugyancsak ez évben változás áll be a tisztikarban is. 
Eöttevényi NagyAndrás pénztárkezelő kurátorrá választatik. 

10» 
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1823. július 28-ikán meghalt Torkos István fel-
ügyelő, a ki különben Győrmegye másodalispánja volt, 
1824-ben pedig Matkovits Pál kerületi felügyelő húnyt 
el. Ez utóbbi helyébe Káldy került, a ki azonban egy 
évi hivataloskodás után szintén meghalt, míg győri 
inspektorrá Horváth Mihály lett. 

1825-ben, a békés és jól megérdemlett nyugalmat 
nagyon rövid ideig élvezve, elhúny Stelezer Dániel. Ekkor 
az iskolákra nézve is reformokat hoznak be. Elhatároz-
zák, hogy hat évesnél fiatalabb gyermeket csakis akkor 
vesznek fel, ha elég érettnek mutatkozik, a mit a rektor 
vizsgál meg. Az iskolákat pedig négy fiú- és egy leány-
osztályra osztják, a mi aztán 1848-ig így marad. A 
gyámintézetre is ez évben gyűjtenek első ízben és pedig 
85 frt 47 kr. eredménnyel. 

1826-ban Fábry Pál lelkésznek megengedik, hogy 
káplánt tartson s erre 150 frt segélyt kap a pénztárból. 

1827-ben lemond Horváth Mihály inspektor, a kinek 
állását Tóth Imre ügyvéddel töltik be, míg Eöttevényi 
Nagy Istvánt alapítványkezelővé választják. 

1829-ben meghalt Fábry lelkész, a kinek özvegye 
— tekintettel férje hosszas hivataloskodására — a Lehner-
alap kamatjait, azonkívül pedig 300 frt nyugdíjat kap. 
Ugyanekkor választják igazgatótanárrá Turcsányi Jánost, 
600 frt fizetéssel, 6 öl fajárandósággal és szabad lakással. 

Eöttevényi Nagy István alapítványkezelő 1830-ban 
kurátorrá lesz, míg az elhalt Skita Mihály tanító helyét 
Bolla Mihálylyal töltik be, a ki előbb Lébényben volt 
tanító. Skita özvegye 100 frt nyugdíjban részesül. 

Az 1831. március 31 -íki közgyűlésen a konvent-
tagok számát százra emelték, a kiknek mindegyike leg-
alább is öt forinttal volt köteles az egyházi közterhek-
hez járulni. Úgy látszik, a tagemelés alapoka éppen a 
gyülekezet kedvezőtlen anyagi viszonyaiban keresendő. 
Megjegyzendő különben, hogy a leányegyházakból vá-
lasztott konventtagok csak 2 frt 50 krt fizettek. Tóth 
Imre felügyelő lemondván, Purgly György foglalja el a 
gyülekezet vezető állását ez évi december 27-ikén. 
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1832-ben Dregály Dánielt Haubner mellé li. lel-
készül választják s útiköltségül 80 frtot utalványoznak 
neki. A hívek vagyoni viszonyainak és áldozatkészségé-
nek élénk bizonyítéka ebben az évben az a körülmény, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia céljaira 231 frt 
14 krt gyűjtöttek és küldtek be gróf Teleki Józsefnek, a 
mit aztán ez évi május 7-ikén szép levélben köszönt meg 
gróf Széchenyi István és Döbrentey Gábor. 1832. decem-
ber 9-ikén Őry Ádámot főjegyzővé, Beke Ágostot ügyésszé, 
Mendel Istvánt pedig levéltárossá választották. 

1833-ban választják tanárrá Trattner helyébe Geyer 
Sámuelt. Ez évben a magyar nyelv sikeres tanításának 
a megbeszélése végett bizottságot küldtek ki, a mi a 
nemzeti nyelv fejlődő ápolásának a bizonyítéka. A jegyző 
és levéltáros bokros munkahalmazuk megjutalmazása 
végett 50 — 50 frt jutalmat kapnak, melyet azonban ezek 
szegény tanulók segélyezésére ajánlanak fel. Hosszú idő 
óta ez az első eset, hogy a gyülekezet valamelyik tiszt-
viselője — hisz ezek a tisztségek csupa nobile officiumok 
voltak — működéséért anyagi jutalomban részesül. Az 
előző században ugyan akadunk némelykor ilyesminek 
a nyomára, de aztán honoráriumot legfeljebb a gyüle-
kezeti ügyész kapott valamely peres ügy viteléért. 

A következő évben, 1834-ben, ismét egy régi érdemes 
egyén, Zathureezky tanító, ünnepel jubileumot. 50 eszten-
dőt töltött ezen a szép, de bizony az ember életerejét meg-
őrlő pályán. A konvent feliratot intézett tehát a megyéhez, 
kérve, hogy tegyen illetékes helyen javaslatot Zathureczky-
nek legfelsőbb kitüntetése iránt. A megye meg is tette 
ezt március 3-ikán tartott ülésében, csakhogy a helytartó-
tanács — ki tudja, miért, talán mert csak egy szegény 
tanítóról volt szó — nem pártolta az ügyet, mely aztán 
el is aludt. Ez évben találjuk az első nyomait annak a 
később általánossá vált szokásnak is, hogy a lelkészek 
az egyházi közgyűléseket a szószékről kihirdették. Purgly 
György felügyelő lemondott állásáról, de újra megválasz-
tották, míg az ugyancsak lemondott Nagy István kurá-
tor helyét Perlakyval és Mauspergerrel töltötték be. Végül 
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a december 18-iki ülésen Zmeskál István iskolai fel-
ügyelővé választatott. 

1835. évi november hó 29-ikén, azaz advent első 
vasárnapján, ünnepies istentisztelettel ülték meg Purgly 
György indítványára a templomfelszentelés félszázados 
évfordulóját. Ugyanez évben iktatták be hivatalába Mat-
kovich Istvánt, az új kerületi felügyelőt. 

Az 1836. év tanügyi szempontból bir jelentőséggel. 
Zathureczky nyugalomba megy, de már július 24-ikén 
meg is hal, leánytanítóvá lesz az ő helyébe Győry András, 
ennek helyébe pedig, a ki már régebben szolgálta az 
eklézsiát, Holczhamtner István kerül. Ez évben külön 
választották a kántori állást a tanítóitól. A kántor fize-
tését 650 váltóforintban, azaz 260 pengőforintban álla-
pították meg. A temetéseknél eleinte a diákok általában, ké-
sőbb pedig csupán az alumnisták voltak kötelesek éneklés-
ben segédkezni neki, a miért aztán fejenkint és esetenkint 
5 garast kaptak. 1837-ben egyházfelügyelővé választották 
Czech Jánost, iskolai felügyelővé pedig Eöttevényi Nagy 
István táblabírót. A győri énekeskönyvet újra kinyomatják 
Czéh Sándor magyaróvári nyomdásznál 4300 példányban. 

1838-ban Eöttevényi Nagy István már másodfelügyelő. 
1839-ben Kis János superintendens királyi taná-

csossá történt kinevezését nagy örömmel vette tudomá-
sul a gyülekezet. Ez évben az elhúnyt báró Prónay Sándor 
egyetemes felügyelő helyébe a győriek által is óhajtott 
gróf Zay Károlyt választották meg. A gyülekezet meghall-
gatásával a kerület egyházi és iskolai rendszert készíttet. 

1840-ben az iskolai büntetések során még a bot-
büntetést alkalmazták. Erre vall az iskolai bizottmány-
nak az a határozata, melylyel elrendelte, hogy két, lopás-
ban bűnös diákot 1 5 - 1 5 botütéssel és kizárással fenyít-
senek meg. 

1840-ben felügyelő-változás történik. Czech János, 
a kit a budai könyvvizsgáló bizottsághoz ülnökké, azaz 
censorrá neveztek ki, el költözködése következtében lemon-
dott, mire egy darabig Eöttevényi Nagy István helyettesíti 
őt, mint II. felügyelő, míg aztán a Kozma Sándor elnöklete 
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alatt tartott választó gyűlés három jelölt, jelesen Eöttevényi 
Nagy István, Zmeskál István és Mendel István közül 
nagy szótöbbséggel Eöttevényi Nagy Istvánt választotta 
meg a gyülekezet inspektorává. 

Az 1841/42-iki tanévben az egész iskolában már 
minden tárgyat magyarul tanítottak s a latint csak mint 
önálló tudományt adták elő. Ugyanekkor a gyülekezet 
pecsétjének latin köriratát is magyarrá változtatták. Az 
említett tanév különben a tanárokra más okból is emlé-
kezetes volt. Nagy István felügyelő indítványára ugyanis, 
egy bizottság javaslatának meghallgatása után, a tanári és 
tanítói fizetéseket megjavították. A fizetésrendezés ugyan 
csak 1842. december 8-ikán lépett életbe, de a kérdés 
eldöntése még 184l-re esik. Eszerint kapott Turcsányi 
az eddigi 24C> frt helyett 300-at, Geyer 180 helyett 220-at, 
Bolla 140 helyett 180-at, Győry 120 helyett 140-et és 
Holczhammer 100 frt helyett 120 frtot. 

A magyar nemzeti felfogás megerősödésére vall a 
gyülekezetnek egy 1842-iki határozata is. A helytartó-
tanács ugyanis már többször sürgette egy egyházi név-
tár elkészítését s erre a gyülekezettől adatokat követelt. 
A konvent aggódott, hogy a névtár latin lesz, holott 
mindenütt már a magyar nyelv foglalja el az őt méltán 
megillető helyet, elhatározta tehát, hogy ő a szükséges 
adatokat csak akkor adja meg, ha a névtár magyarul 
lesz szerkesztve. Miután pedig a kérdések is latinul 
lévén feltéve, ebből következtetni lehet, hogy a munka 
maga is latin lesz, megtagadja a felvilágosítást. És ettől 
a helytartótanács fenyegetőzései dacára sem állott el. 

1843-ban már 121 konventtag volt. Ennek a nagy 
számnak a magyarázata - mint már fentebb kifejtettük 
másban, mint az önkénytes egyházi adózásnak ily mó-
don való biztosításában, alig kereshető. Nem is fizette 
meg mind pontosan az őt terhelő 5 frt oblátumot. Eze-
ket azután, eredménytelen felszólítás után, egyszerűen 
kitörölték a konventtagok sorából. 

1844-ben választanak első ízben az egyházmegyei 
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törvényszékhez tagokat. Világi bíróvá lesz Torkos Imre, 
egyházivá Karsay Sándor téthi lelkész, a későbbi püspök. 

1845-ben Kis János superintendens 50 éves lelkészi 
jubileumára készülődnek, melynek programmja össze-
állítására Perlaky Dávid győrmegyei esperes vállalkozik. 
De Kis nem érhette meg ezt a szép ünnepet. 1846. évi 
február 19-ikén meghalt 76 éves korában. Helyébe azután 
az 1846. évi október hó 6-ikán Pápán tartott választó 
kerületi gyűlés Haubner Máté győri lelkészt választotta 
a dunántúli kerület superintendensévé, a mi Győrött 
természetszerű nagy lelkesedést keltett. 

1846-ban az énekeskönyv új kinyomatását határozzák 
el 3000 példányban. Az iskolákban változás áll be az által, 
hogy Győry tanítót lemondásra kényszerítik; helyébe 
augusztus 2-ikán Posszert János somorjai tanító kerül. 

A tisztikarban is nagy változást idéz elő ez az év. 
Nagy István lemond a felügyelőségről s kijelenti, hogy 
többé semmi körülmények közt azt el nem fogadhatja. 
Erre küldöttségileg köszönik meg neki a gyülekezet érde-
kében kifejtett munkásságát s december 8-ikán Zathu-
reczky Sámuelt inspektorrá, Zmeskál Sándort iskolai fel-
ügyelővé, Zmeskál Józsefet jegyzővé,,,Kozma Sándort al-
jegyzővé, Vörös Jánost levéltárossá, Ory Istvánt ügyésszé, 
Günther Mihályt és Vörös Jánost kurátorrá választják. 

1847-ben április 14-ikén megint Győrött tartották 
a kerületi ülést. 

Ezek voltak a XIX. század első felének egyház-
kormányzati és nevelésügyi szempontból kiemelkedőbb 
mozzanatai. Természetesen nagyon messze vezetne az, 
ha a gyülekezet múltjának minden egyes kis momen-
tumát fel akarnók ölelni, minden, a közönséget talán 
érdeklő mozzanatról meg akarnánk emlékezni. De ennek 
élénk akadálya egész munkánknak egyetemes jellege, 
mely az egyes korszakok között legalább megközelítő-
leg fenn óhajtja tartani az egyenlőséget, a melynek elve 
ellen vétene, ha az újabb kor történetének a tárgyalá-
sánál túlságosan a részletekbe bocsátkoznék. Ezt fenn-
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tartjuk esetleg egy, csupán ennek a kornak a rajzát 
vázoló önálló tanulmánynak. 

Azonban az 1801 — 1847-iki korszak képe nem 
volna liíí, ha a gyülekezet gazdasági s általában anyagi 
ügyeiről is teljes felvilágosítást nem nyernénk. Ennek 
egy részét ugyan az előzők kapcsán feldolgoztuk, de 
az anyagi érdekű események és intézmények pontos 
reprodukciójára csak most térhetünk át. 

A mi mindenek előtt a gyülekezet részére tett ado-
mányokat, alapítványokat, hagyományokat illeti, az egyház 
iránt való áldozatkészségre e kor minden esztendeje 
nyújt példát. 1802-ben például a hívek költségén javít-
tatták ki a templomot, a melyen bizony 17 évi fenn-
állása óta elég volt a reparálni való. A gyertyatartókat 
Prengl János, a csillárokat Nagy János aranyoztatta meg, 
a kórust kifesttette Vörös Márton, az oltárt feldíszíttette 
Mészáros János. 1804-ben a drágaság emelkedése követ-
keztében a tanítók és lelkészek fizetésének a javítására 
önként adakoztak az egyháztagok s az így begyült 
402 frtot fel is osztották aránylagosan. 1805-ben a sek-
restyét reparálják, melyhez Lang János 50 frttal, Dátán 
János 25 frttal, Prengl János pedig 20 frttal járult. Ebben 
az évben a gyülekezet vagyona templomi és iskolai 
épületein kívül 6200 írtból állott, melyből 3700 frt volt 
az alapítvány. 1806-ban a gyülekezet vagyonát szántó-
földekbe fektették, melyek évi 912 frt haszonbért hoztak. 
Ugyanebben az évben több kisebb hagyományban része-
sült az egyház 20—100 frtos összegekben. A hívek jó-
módját bizonyítja továbbá, hogy a siketnémák országos 
intézetére eszközölt gyűjtés alkalmával 100 frt jött össze. 
Prengl János 100 frtot ad iskolai célokra. 1807-ben a 
földhaszonbér már 1332 frtra növekszik. 1808-ban a 
gyülekezet 224 frt 47 kr. hadi-adót fizetett a megyei 
pénztárba s mikor aztán ezt később, mint jogtalanul 
beszedettet, visszafizették, a jelzett összeg jelentékeny ré-
szét a Magyar Nemzeti Múzeumra ajánlották fel. 1809-ben 
Barcza Ferenc és neje kapolcsi lakosok 1000 frtot hagyo-
mányoznak az iskolákra. Ugyanekkor özv. Tisztapataky 



186 

Istvánná 530 forintos hagyományt tesz. A francia hadi-
sarcot, melyet a gyülekezetnek minden kérvényezés dacára 
meg kellett fizetnie, szintén a hívek adták össze (Lang 
Pál 50 frtot, Fischer József 50 frtot, Horváth János 
25 frtot, Kozma Sándor 50 frtot, Czechmeiszter Sámuel 
30 frtot stb.). 1810-ből való Wallaszkayné nagy, 13,000frtos 
hagyománya, melyről már előzőleg megemlékeztünk. 
1811-ben az alakulóban levő nagyváradi evang. eklézsia 
felsegélyezésére 920 frtot gyűjtenek. 1812-ben a tem-
plomon a francia ágyúk golyói által ejtett sérüléseket 
Prépost Ferenc a saját költségén javíttatta ki s egyszer-
smind több golyót falaztatott be a templomfalba az ostrom 
emlékére. Ez évben Falb Györgyné Czechmeiszter Erzsébet 
800 frtot ajándékoz egyházi célokra. 1813-ban a bevétel 
5580 frt volt (tőkék kamataiból, szántóföldek haszon-
béréből s a hívek önkéntes adózásából), kiadás pedig 
4764 frt. A devalváció azonban nagyon megviselte a 
pénztárt, tehát egyházi szükségletekre gyűjtést rendeznek 
mintegy 800 frtnyi eredménnyel. 1814-ben 5088 frt a 
bevétel és 5068 frt a kiadás, tehát már fenyeget a deficit. 
Lehner András ennélfogva egy tervezetet nyújt be a 
konventhez a hívek megadóztatásáról, mely szerint a leg-
kisebb adó 1 frt és V4 mérő rozs volna s az adó-
kötelezetteket öt osztályba soroznák a szerint, a mint 
semmi fekvőséggel nem birnak, vagy kis házuk, esetleg 
földjük és házuk van, vagy végre kereskedők s hivatal-
nokok. De a konvent félt a kényszerű adózás kimondá-
sától s különben is nem volt annak behajtására hatalma. 
Hogy tehát a folyton rosszabbodó anyagi helyzeten 
— a mely miatt már a tanítók failletékét sem tudták 
kifizetni — segítsenek, elhatározták, hogy ez évben két-
szeres oblátumot szednek, hivatkozva az egyháztagok 
vallási buzgalmára, ámbár kétségtelen, hogy a devalváció 
azokra szintoly súlyos csapást mért, mint magára a 
gyülekezetre. De mégis összeszedtek köztük 1010 frtot, 
sőt ifj. Vörös János az által, hogy elhúnyt édes atyjának 
az énekeskönyv céljaira felajánlott kölcsönét elengedte, 
1000 frttal javította a helyzetet. 
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1815-ben ennélfogva fel is szökött a jövedelem 
7230 frtra, csakhogy ezzel növekedett a kiadás is, úgy 
hogy feleslegről megint nem lehetett szó. Némi javulást 
eredményezett az 1816-iki pénztári zárlat, mely 8993 frt 
bevétellel szemben csak 8614 frt kiadást mutatott fel, 
sőt 1817-ben 8499 frt kiadás ellenében már 10,086 frtra 
rúgott a bevétel. Ebben az évben a bevételt szaporítja 
Fischer Jánosné Haupt Katalinnak 1200 frtos hagyo-
mánya. 1818-ban 9575 frt és 6295 frt a bevétel s kiadás 
aránya, 1819-ben pedig 9207 frt és 8557 frt, a mi 1820-ban 
hirtelen 7617 frt és 5616 frtra csökken, azonban 1821-ben 
8960 frtra és 7637 frtra emelkedik. 1822-ben 7826 frt 
és 6870 frt az arány, 1823-ban pedig 8006 és 7753 frt. 
Ugyancsak 1823-ban, mikor az új építkezésekre gyűj-
töttek, ar váratlan szép sikerrel járt, a mennyiben a bel-
városiak 1604, az újvárosiak pedig 1209 írttal járultak 
ahhoz. 1825-ben több gyülekezeti tag, hogy a lelkészek 
a leányegyházakat könnyebben látogathassák, 165 frtért 
hintót készíttettek nekik s azt ajándékba adták. 1825-ben 
az új épületek számadása szerint több, mint 20 ezer 
forintba kerültek azok. A következő években kiadás és 
bevétel körülbelül azonos marad az előző esztendőké-
vel. 1830-ban Lehner János 500 frtos hagyományával 
öregbedik a pénztár. 1831-ben elhunyt Lang Lajos, a ki 
a nagyanyja, Fischer Jánosné hagyatékát haszonélvezte. 
Ez azonban az ő halálával megszűnvén, a mintegy 
2800 frt értékű hagyaték most már a gyülekezetre szállott. 
Schricker László 200 frtos hagyománya hasonló célt 
szolgált. Haubner lelkész a kolerában elhalt gyülekezeti 
tagok árváinak a felsegítésére a hívek közt 144 frt 47 krt 
gyűjtött. Stelczer Dánielnek oly célra tett alapítványa, 
hogy annak kamataiból szorgalmas tanulók kapjanak 
ösztöndíjat, már régen esedékessé vált, deTorkos Imre, a kire 
a hagyaték lebonyolítása volt bízva s a ki egyszersmind 
a Stelczer-árvák gyámja volt, a gyülekezettel semmi-
képen sem akart egyezkedni, úgy hogy ez ügyből is 

épúgy, mint a Wallaszkayné alapítványából — hosszú 
per támadt, mely csak évek múlva ért véget, mikor aztán 
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Stelczer nemeslelkű és számszerűleg is tekintélyes — 10 ezer 
forintos — alapítványa végre rendeltetési helyére juthatott. 

Az 1834-ik évet Falb Ferenc és nejének, Schönhofer 
Borbálának, példás vallásos buzgalomra valló ajándéka 
teszi nevezetessé. Ez a buzgó házaspár egész vagyonát 
ez évben készített végrendeletével a gyülekezetre hagyta 
s mikor 1836-ban bekövetkezett haláluk után a hagyaték 
esedékessé vált, a terhek levonásával 12,002 frt 02 kr. 
jutott tisztán a gyülekezet pénztárába. 1841-ben aztán 
Nagy István felügyelő indítványára szép sírkövet emlé-
kükre állított a hálás gyülekezet. 

1834. év végén a pénztári állomány most már ily 
képet mutatott: 

Gondnoki pénztár 19,302'— frt 
Nyugdíjalap 1209-48 „ 
Szeredi Kovács-alap 16734 2 » 
Alumneum-alap 63611 » 
Házi szegények alapja 64' — „ 
1839-ben újabb tetemes hagyaték tulajdonosává lesz 

az eklézsia. Tűzkő Józsefné is a gyülekezetet tette álta-
lános örökösévé. Összes hagyatéka 10,629 frt 52 kr. veit, 
melyből a hagyatéki terheket és a kifizetett hagyományo-
kat levonva, az tisztán 8000 frttal gyarapította az egyház-
község vagyonát. Ez évben különben újra felmerült a 
kötelező egyházi adózás kérdése, de a konvent megint 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy tagjaitól csakis 
önkénytes adakozást fogad el. 

1840-ben Mészáros József 100 frtos alapítványt tesz 
szegény gyermekek tankönyveinek beszerzésére. Ugyan-
ekkor Révkomárom evang. gyülekezete, hogy a győri 
algymnasium javára az ő részéről kerületi ülési határo-
zat alapján évente befizetendő 5 frttól megszabaduljon, 
megváltja ezt a megfelelő tőkével, 100 frttal. 

1841-ben felmerül, de csakhamar el is alszik egy 
nyugdíjintézet létesítésének a terve elaggott egyházfiak 
részére. E célra adakoztak: Günther Mihály és Mayer 
György 2 0 - 2 0 frtot, Hutflösz Samu 25 frtot, Nagy 
István 10 frtot, Fischer József 20 frtot. 
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Csáfordi Tóth Imre 1843-ban általános örökösévé 
teszi a gyülekezetet azzal, hogy a hagyatékból 1000 forint 
egy könyvtár építésére fordíttassék. Az oldalági örökösök 
azonban perrel akarják megtámadni a végrendeletet, a 
minek elkerülése végett a konvent bizottságot küld ki 
az egyezkedés keresztülvitelére. Végre abban egyeznek 
meg, hogy a gyülekezet lemond az általános örökösi 
minőségről, a melynek értékét különben is számtalan 
hagyatéki teher tette volna illuzóriussá, e helyett pedig 
az oldalági rokonoktól, mint törvényes örökösöktől, kap 
tisztán 2800 frtot. 

Ugyanebben az évben egy másik hagyomány is 
növelte a gyülekezeti vagyont. Späth György és neje 
3200 frtot hagyományozott, kikötve, hogy az az ő nevük 
(Späth György és Wölfl Mária) alatt kezeltessék s minden 
újévkor kihirdettessék annak megjegyzésével, hogy az 
alapítók az Aranysas-vendégfogadó vendéglősei voltak. 
A kihirdetésért azonban a mindenkori funkcionáló lel-
késznek egy arany jár. 

1844-ben, mikor az emeleti traktus kiépítését határoz-
ták el, Nagy István inspektor 200 frtot ajándékoz e célra. 

1845-től kezdve a gyámoldához állandó évi segély-
lyel járul az egyházközség; egyelőre 40 forintot szavaz 
meg erre. 

1846-ban Prengl Mihályné 200 frtot hagyományoz 
egyházi célokra. 

A gazdasági viszonyoknak a gyülekezeti élet falain 
kívül beállott s általánosan érezhető változását élénken 
világítja meg a Szeredi Kovács-féle konviktus és az 
alumneum fenntartási költségeinek folytonos változása, de 
egyszersmind határozott irányú emelkedése is. A XVIII. 
században — emlékezhetünk a kifejtettekből — jelesen 
1799-ben egy-egy konviktor ellátásáért 20 frtot fizettek 
Fejesné főzőasszonynak, a ki bizonyára némi kis hasz-
not is húzott még ebből. Ugyanakkor az alapítvány ka-
matai 12 fiú eltartását tették lehetővé. 1802-ben már 
25 frtot kell fizetni egy fiúért, a miből következik, hogy 
a konviktus jótéteményét már kevesebben élvezhették. 
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1811-ben már annyira drágul az élet, hogy csak hat 
fiú nyer elhelyezést, többnek a tartására nincs pénz. 
Különben ekkor már fizetéses diákokat is bevesznek a 
konviktusba és pedig évi 60 írtért, azok pedig, a kik 
jótéteményként élvezik a konviktust, évi 30 frtot fizetnek. 
Hogy tehát az eltartottak száma nagyon kevésre össze 
ne zsugorodjék, a jótéteményt félfizetéses helyek alakjá-
ban osztják ki. 1823-ban egy-egy konviktor 54 frtba 
kerül, míg 1832-ben 60 frtba, de már 1843-ban 70 frtot 
fizettek évente, a mi 1846-ban 90 frtra szökkent fel, melyet 
az az egyházfi kapott, a ki a főzést magára vállalta. 

A konviktus mellett fejlődött ki — mint már szintén 
említettük — az alunmeum is. 1803-ban a kerületi gyűlés 
nagyon a pártfogásába vette az alumneum ügyét, a 
minek a céljaira gyűjtést is rendelt, minthogy azonban 
ekkor már a soproni főiskola kerületi jellege fejlődőben 
volt, a győri iskola mellett levő jótékony intézetek fenn-
tartását csak szűkebb kör érdekében levőnek találta és 
ezért a gyűjtésbe csak a győrmegyei, a tolnai és a ko-
máromi esperességet vonta be. 1804-ben 10 diák élvezte 
az alumneumot, 1811-ben pedig a konviktorok mellett 
már kétféle alumnisták is voltak: házalók és fizetők. 
Az előbbiek, miként még a XIX. század vége felé is, 
az evang. családokhoz jártak felváltva ebédre s a jótéte-
mény abban állott, hogy a gyülekezeti famíliák ingyen 
adtak nekik kosztot, míg a fizetéses alumnusok úgy lát-
szik olyanok voltak, mint a fizetéses konviktorok. Nem 
volt ez beneficium, hanem a szegényebb sorsú diákok 
bizonyos díj ellenében ellátást kaphattak ugyanott, mint 
a konviktorok, tehát eleinte egyes kifőző asszonyoknál, 
később az egyházfiak családjainál. Ilyen fizető alumnusok 
1811-ben 20 frtot fizettek egy évre. 1812-ben még 10 
ilyen alumnista van, sőt 1814-ben 15. Ezután elenyész-
nek az adatok. Alighanem, az élelmezés drágulásával, 
lassankint megszűnt az eltartásnak ez a módja. 

íme, ezekbe vontuk össze a XIX. század első felé-
nek a nevezetesebb momentumait. Az egyház beléletének 
teljes kifejlése ennek a kornak a legjellegzetesebb vonása, 
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a mely biztosítékot nyújtott a jövő generációnak is arra, 
hogy a mult hagyományaihoz, lelkesítő útmutatásához 
méltóan fussa meg a bekövetkező decenniumokat is. 

XI. 

Az utolsó félszázad, azaz 1848-tól napjainkig. 

A szabadságharc éveinek küzdelmei nagyon közel-
ről érintették a győri ev. egyházat. Nemcsak azért, mert 
hívei mindenkor jó hazafiak voltak, együtt éreztek a 
nemzettel s a mi csapás ezt érte, az reájuk nézve is 
fájdalmas volt, hanem azért is, mert Győr a magyar és 
osztrák hadsereg főútvonalába esvén, a város és annak 
polgársága sokkal jobban érezte a nagy harc minden 
lüktetését, mint oly helyek, melyek az operacionális vonal-
tól távol feküdtek. Nem egy, ifjú és férfikorban levő 
tagja a győri egyháznak ragadott kardot, mikor megfújták 
a vészkürtöt és. szegény hazánk egén sötét fellegek tor-
nyosultak; nem egy családapa hagyta el szeretteit, vő-
legény a menyasszonyát, jó fiú a szüleit, mikor az osztrák 
önkényuralom ellen harcra szólította a nemzet igaz fiait 
a tárogató. Nem volt úgyszólván család, a melyet a 
rokoni aggodalom szálai is ne fűztek volna annak a 
szent küzdelemnek a csatatereihez. De hisz az imádott 
haza sorsa úgyis a szívéhez volt nőve minden jó magyar-
nak! Sajnos, a nagy tragédia utolsó akkordjai az aradi 
Golgothába fúltak; a bitón végezték életüket azok, a 
kiket csak egyetlen szentséges eszme hevített: a haza 
szeretete. És eljött az önkény, hogy gúnyolja, büntesse, 
megtorolja mindazt a fenkölt lelkesedést, melyből az 
óriási túlerő ellenében a mi kis seregünk táplálkozott. 
Kicsinyeskedésre hajló tűszúrásokkal is okvetetlenkedett 
a hatalom ottan, a hol ezzel ártani vélt a magyar ügynek. 
A mi protestáns ősi önkormányzatunk szabadon repülő 
szárnyait is megtépdeste; kalitkába akarta zárni a gon-
dolatot. Pedig hát hiábavaló törekvés volt mindez, mert 
az eszme hatalmasabb, mint a puskagolyó, az ősi jogokba 
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vetett szilárd hit erősebb, mint a felbérelt hivatalnoksereg. 
Meg is törött, vissza is vonult a zsarnokság. Alig tíz 
évi sikertelen próbálkozás után — hejh, szomorú háborús 
események voltak ennek az irányzatnak a mértföldmutatói 
— megint szabad szellő kezdett lengedezni e fölött az 
ezer év tenger küzdelmét oly példátlan kitartással meg-
vívott nemzet fölött s az alkotmányos korszak újjá-
ébredésével felvirult győri egyházunk sorsa is. 

De tartsuk meg az események rendjét. 
Az 1848-as év vészei közepette a gyülekezet mind-

inkább belátta, hogy csekély vagyonát legjobb, ha ingat-
lanba fekteti. A kamatláb leszállt s még így is kevés 
volt a biztos hely, a hova a tőke elhelyezhető volt. Ki 
is küldött tehát egy bizottságot Nagy István táblabíró 
elnöklete alatt azzal, hogy tegyen javaslatot ingatlan-
vételek tárgyában. Részben aztán követve ennek indít-
ványát, különféle vételeket eszközölt, de az egész terv 
realizálását a háborús események késleltették. Mind ritkább 
lett a közgyűlés; az emberek elszéledtek s a ki otthon 
maradt is, nem ért rá a közügyekkel törődni. Kinek-
kinek meg volt a maga baja. De azért egy előző hatá-
rozat értelmében még 1848. májusában újra megszám-
lálták a gyülekezet híveit. Az eredmény a következő volt: 

A győri anyagyülekezetben férfi 1429 
>, „ „ nő 1438 

Szabadhegyen összes lélek 273 
Győr-Szigetben » 73 
Révfalun és Pataházán összes lélek ... 119 
Újfalun összes lélek 169 
Bácsán és Bajcson dtto 42 
Börcsön dtto 86 

Összesen 3629 lélek. 
A császári hadsereg bevonulásával 200 katonát 

helyeznek el az egyházközségi épületekben 1848. évi 
december hó 8-ikán. Óriási teher ez, mert iskolát tartani 
nem tudnak, sőt a lelkészeknek és tanítóknak máshol 
kell lakásról gondoskodniok, a mi megint csak a gyüle-
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kezet terhe. Ki is küldtek tehát egy bizottságot, mely Preng 
Mihályból, Vörös Jánosból és Späth Györgyből állott, 
azzal, hogy eszközöljék ki a katonai beszállásolás csökken-
tését. Hiába. Kórházzá alakították az egyházi épületeket és 
Haubner Máté superintendensnek meg családjának, Hor-
váth Sándor segédlelkésznek, Bolla Mihály tanítónak, meg 
a két egyházfinak a Nádorvárosban,az újonnan épült Rábel-
féle házban, Dregály Dánielnek a Mayer Mihály házában, 
GayerSámueltanítónakSzalacsyJózsefházában,Posszertné 
tanítónőnek az újvárosi Mayer-féle házban, Holczhamrner 
István tanítónak a belvárosi Bögl-féle házban kellett szál-
lást fogadni, sőtTurcsányi János igazgatótanító és Schmidt 
Ede kántor is kivonulni kényszerültek a konventépületből. 

Az 1849. évi február hó 11-iki közgyűlésen már 
királyi biztos jelent meg, illetve ez által kiküldött »rend-
ügyelő". Hogy mi szüksége volt gróf Zichy Bódog kir. 
biztosnak arra, hogy Beke Ágost városi tanácsost ily 
mandátummal a gyülekezet nyakára küldje, nem tudjuk; 
valószínű, hogy valamiféle „forradalmár" eszmék meg-
vitatását óhajtotta megakadályozni. De a szomorú idők-
nek a jele volt nemcsak a rendügyelő megjelenése, hanem 
az is, hogy ezen a gyűlésen fel kellett olvasni Windisch-
Graetz herceg osztrák hadvezér körlevelét is, melyben tud-
tára adja a lakosságnak az osztrák hatalom benyomulását. 

Ily körülmények közt nem csoda, hogy többé gyűlé-
sezni sem volt kedve az eklézsiának. Inkább megálla-
podtak maguk közt abban, hogy a felügyelő és néhány 
előkelő intézze az egyház ügyeit. így is történt. 1849-ben 
már csak szeptember 12-ikén tartottak újra közgyűlést, 
a hol a polgári ellenőrködői tisztet Mendel István polgár-
mester gyakorolta. 1849. évi december hó 8-ikán pedig, 
mikor már teljes erejével beköszöntött az abszolutizmus, 
évzáró közgyűlést tartott a gyülekezet, persze megint 
Mendel ellenőrködő jelenlétében. Ekkor mondott le fel-
ügyelői tisztéről Zathureczky Sámuel. Tele keserűséggel, 
de mégis a hatalom ellenében a józan önmérséklet szavait 
használva, búcsúzott a gyülekezettől az inspektor, hogy 
helyet adjon az új tisztikarnak. Vele együtt mondott le 

10 
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Günther Mihály pénztáros is. Lehangoltan, aggódó tépe-
lődések közepette választották meg az új tisztikart, mert 
hisz senki sem tudta, hogy önkormányzatunkat nem 
veszik-e el teljesen? Zrneskál István lett ekkor felügyelővé, 
Lantay János pénztárossá, Sax János gondnokká, Zrneskál 
Sándor iskolai felügyelővé, Vörös János levéltárossá és 
Gayer Sámuel jegyzővé. 

Zathureczky Sámuel inspektornak hazafias fájda-
lommal telt lelépő beszédét pedig jegyzőkönyvbe iktatták. 
Érdemes, hogy legalább részben, mi is megismerjük azt. 

A beszéd így hangzott: 
//Tisztelt Gyülekezet! Béke volt hazánkban, béke 

gyülekezetünkben, midőn ezelőtt három évekkel — a 
gyülekezet kivánatának engedve — a felügyelői hivatalt 
elvállaltam, nem csuda tehát, hogy akkor telve voltam 
édes reményekkel: hárorn évek alatt — t. i. felvállalt 
hivatalom kiteltéig — gyülekezetünk érdekében annyit 
tehetni, hogy majdani leléptem alkalmával édes érzetek 
közt s büszke kebellel nézhessek vissza hivatalomban 
eltöltött napjaimra. S íme, kötelezettségem ideje lejárt, 
de én nem édes érzetek közt, hanem keseredett szívvel, 
lesújtott kedéllyel s valóban belefáradva hagyom el hiva-
talomat, mert reményeimet meghiúsulva látom. Egy min-
den tekintetben virágzó gyülekezet ruházta reám e hiva-
talt s én egy össze-vissza dúlt állapotban levőnek adom 
ezt vissza. Egyedüli vigasztalásom az: hogy senki sem fog 
találkozni, ki gyülekezetünk szenvedő állapotát részem-
rőli jóakarathijányból vagy tétlenségből eredetinek állítsa. 
Egyházunkat ezen három évek alatt roppant csapások 
érték. Rendszeres állapotban is alig gyógyítható sebet ejt 
oly tagoknak elvesztése, kik a gyülekezet ügyeinek veze-
tésében szellemileg s anyagilag működni készek és képe-
sek voltak. Nézzük körül magunkat s tekintsük meg főleg 
jegyzőkönyveinket s az évi ajánlatok jegyzékét, tapasz-
talni fogjuk azt: hogy igen sokan hijányzanak azon egyé-
nek közül, kik az előtt csak két évekkel is a gyülekezet 
ügyeinek vezetésében főtényezők valának. Elenyésztek 
ezek körünkből részint örökre, az emberi halandóság 
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útján, részint egy időre, mint a forradalom áldozatjai, 
polgári halottaknak tekintendők, részint és pedig leg-
többen visszavonták magukat azért, mert a legközelebb 
kiszenvedett borzasztó események a szellem-, elv- és 
akarategységet nemcsak egész hazánkból, hanem gyüle-
kezetünkből, sőt lehet mondani, egyes családok köréből 
is száműzték, a mi a gyülekezet ügyeiben is, kézenfogva 
egy célra törekvésnek akadályul szolgált. A gyülekezet 
hanyatlásának egyik oka ez. A másik ok, a mi anyagi 
hanyatlását is okozza, az, hogy temérdek kiadásaink 
mellett a jövedelem igen nagyon csökkent. Kiadásain-
kat növelte azon körülmény, hogy egy év alatt iskola-
teremeinkből több ízben ki és be kelletik vala a pado-
kat hordatnunk, szintúgy templomunkból is temérdek 
költséggel ki- s ugyanabba behordózkodnunk, mind az 
iskolákat több ízben — a hányszor t. i. laktanyául vagy 
kórházul elfoglaltattak -- mind templomunkat egyszer 
kitisztíttatnunk, lelkészeink, tanítóink s egyházszolgáink 
lakásaiért bért fizetnünk s jövedelmeinket pedig csökken-
tette hazánknak s főleg városunknak azon lázas állapota, 
mely sokakat végtönkre juttatott s altaljában mindenki-
nél keresethijányt idézett elő. Ebből eredett, hogy az évi 
ajánlatokból nagy sommá fizetetlen maradt, szinte el-
maradtak sok kamatok is, melyek behajtásáért — a mint 
tudjuk törvény elébe se lehetett folyamodni. De csökken-
tette jövedelmeinket a gyülekezeti tagoknak abból eredett 
közönössége: hogy saját tetemes költségeinken felállított 
szép egyházépületünk s iskoláink mai napig — mintegy 
idegen kézen — kórházul használtatnak, melynek látása 
mindenkire leverőleg hat. Ezekhez járul még, hogy a 
szülők gyermekeiket, rendes tanításoktól elzárva s ren-
deltetésöktől elvonva látják stb. stb. — " Elmondja azután 
a felügyelő, hogy ő a háborús időkben a katonai parancs-
noksághoz, polgármesterhez, a kir. biztoshoz, majd a kerü-
leti főbiztoshoz is fordult több ízben az épületek kiadása 
iránt, de mindig azt a választ kapta, hogy azokra szükség 
van. A tanítást is meg akarták kezdeni 1849. okt. l-jén, 
de a kir. biztos ezt is megtiltotta. Ily körülmények közt 
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hivatását kellőleg be nem tölthetvén, visszavonul, hogy 
a küzdelemben másoknak adjon helyet . . . 

A szomorú idők elkövetkezésének egyik eklatáns 
jele volt, hogy a magyarországi cs. kir. főhadparancs-
nok ősi önkormányzatunk teljes negligálásával super-
intendentiális administratorokat nevezett ki. A helyett 
tehát, hogy a protestáns autonómia elvei szerint kerületi 
superintendenseket engedtek volna választani, egyszerűen 
administratorokkal akarták az egyházi ügyeket is vezetni, 
a kiket természetesen nem választás, hanem a minden-
ható főhadparancsnok által történő kinevezés útján kreál-
tak. A dunántúli kerületben egy Wohlmuth Lipót nevű 
rohonci evang. lelkész lett erre az állásra kiszemelve, 
a ki 1850. évi április hó 7-ikén foglalta el hivatalát. 
Szegény Haubner Máté győri lelkész, a dunántúli egyház-
kerület jog szerinti superintendense, ekkor már a kufsteini 
vár kazamatáiban sínylődött. Ide küldötte ezt a kiváló 
hazafit az önkényuralom azért, mert akkor, mikor a 
szabadságharc kiütött, főpásztori körlevélben hívta fel 
híveit arra, hogy kiki teljesítse a hazája iránt való köteles-
ségét. De hívei szeretete nem hagyta el és távolléte 
éveiben 300 frtot mindig pontosan kiutalványoztak a 
családjának.Mikor aztán 1856-ban kiszabadulván börtöné-
ből, a nagygeresdiek lelkészükké választották, akkor a 
300 frt felszabadult ugyan a másik lelkész javára, csak-
hogy a győriek nem tudták nélkülözni kedves Haubner-
jüket. Az 1856. év nyarán egy díszbibliát nyújtott át neki 
a gyülekezet ajándékaképen egy küldöttség, melynek 
Späth György, Nagy Endre és Nicsinger József voltak 
a tagjai. Alig néhány évvel később pedig olyan fény-
nyel és örömmámorban hozták vissza őt Győrbe, a 
milyent csak egy igazán szeretett és becsült lelkipásztor 
érdemelt meg. 

Wohlmuth aztán 1850. évi május 27-ikére Sopronba 
egy tanácskozmányt hívott össze, melyre a győri gyüle-
kezetet is meghívta. Az értekezlet célja az volt, hogy ott egy-
házi ügyeket tárgyaljanak és hogy ezeket „összhangzásba 
hozzák a kivételes állapottal". Csakhogy a konvent meg-



197 

tagadta a felhívásnak szóló engedelmességet és kimon-
dotta, hogy a soproni tanácskozásra utasítással ellátott 
követeket nem küldhet és máskülönben is kivánja, hogy 
„egyházunknak régi törvények és békekötések által bizto-
sított önkormányzási modora, mely az országos köz-
igazgatás semmiféle más ágának akadály- vagy meg-
iitközés-köve nem lehet, jövőre is megtartassék". 

A magyar nemzet politikai üldöztetése közepette 
hosszú évszázadokon át oly bámulatos eredményeket 
felmutató »passiva resistentia" tehát újra elkezdődött. 
Mert a nemzet, ha látta, hogy erei fogyatékosak arra, 
hogy ellenségével fegyveresen intézze el a dolgát, nem 
harcolt erőszakkal, csak csendes, de következetes vissza-
vonulással. A közügyektől teljesen távol, még állampolgári 
kötelességeit is csupán az erőszaknak engedve, teljesítette. 
A nyakunkon ülő idegen beamterek azt hitték, hogy ez 
mindig így fog menni. Ámde a „vis inertiae", a nemzet 
csendes, de következetes ellenálló ereje hatalmasabb volt 
s elvégre is a hatalmon lévők is kénytelenek voltak 
belátni, hogy így kormányozni nem lehet. Mindent csakis 
hivatalnokokkal láttatni el képtelenség és nincs az a 
modern ország, a hol a polgárság a saját jószántából 
is részt ne venne a közügyek vitelében, a mi pedig az 
ország közigazgatását rendkívül megkönnyíti. 

A mi győri protestáns hitéletünk is tehát majdnem 
egészen a passiv resistentia állapotába jutott. Konvent-
üléseket ritkán tartottak, azokon is ott őrködött Beke 
városi tanácsos, mint kir. biztosi rendügyelő. Wohlmuth 
administrator uralmába lassankint beletörődtek ugyan, 
de valódi főpásztoruknak el nem ismerték. Ennek a 
következménye volt az is, hogy midőn az administrator 
1859-ben egyházlátogatást (canonica visitatiót) akart 
Győrött tartani, még pedig egyházkerületi határozat alap-
ján, a gyülekezet tiltakozott ez ellen s nem is lett belőle 
semmi. Tűrték tehát Wohlmuth igazgatását, mert belátták, 
hogy hiába remonstrálnak ellene. De jogukat fel nem 
adták s a hol csak alkalom nyilt reá, hangsúlyozták az 
állapotok törvényeilenességét. 
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1851-ben a két év óta a katonaság által bírt egy-
házi és iskolai épületek is visszakerültek eredeti rendel-
tetésükhöz s a város a hosszas használatért némi anyagi 
kárpótlással vigasztalta a gyülekezetet, mely 1221 frt 
12 kr. pengőpénzt kapott oly célból, hogy a helyreállítási 
költségeket abból fedezze. 

Ez évben, úgy látszik, az osztrák kormány már eléggé 
konszolidáltaknak tekintette a közállapotokat, mert „meg-
engedte", hogy esperességi, sőt kerületi ülések is tartas-
sanak. Ez a „kegy" ősi autonómiánkkal szemben eléggé 
megvilágítja az akkori viszonyokat. A győriek küldtek 
is követeket a kerületi ülésre Zrneskál Sándor és Preng 
Mihály személyében, mert ez az ülés már nem volt 
olyan Wohlmuth-féle „értekezlet", hanem az önkormány-
zat által statuált distriktuális konvent. 

A következő év a vezető egyéniségekben ismét vál-
tozásokat hozott. Zrneskál felügyelő lemondott és helyébe 
Perlaky Dánielt választották meg erre a díszes polcra, 
a ki hosszú ideig viselte is azt közmegelégedésre. Iskolai 
felügyelővé ugyanekkor Karsay Lajos lett, míg Lantay 
pénztáros helyébe, a ki a konventjegyzőkönyvek tanúsága 
szerint csúnyán visszaélt hitsorsosai bizalmával, Horváth 
Dánielt választották meg pénztárossá. Ez évben kezdte 
meg hasznos egyházi szolgálatait Vörös Imre, mint 
gyülekezeti levéltáros és ügyész, majd jegyző, továbbá 
Horváth Sándor, a gyülekezetnek hosszú éveken át lel-
késze, mint káplán, illetve helyettes, mert Haubner helyét 
betölteni nem akarták, tehát helyébe csak helyettest válasz-
tottak, nem végleges lelkészt. Azonban 1855. év végén 
mégis véglegesítik Horváthot. 

A Lantay-féle eset egyébként a pénzkezelés gon-
dosabb körülírására is alapul szolgált. A gyülekezeti 
pénz nagy részét takarékpénztárba helyezték és otthon 
csak annyit tartottak, a mennyi a folyó kiadásokra kel-
lett. A betétkönyveket s a készpénzt meg egy vasládában 
őrizték, a melynek egyik kulcsát a felügyelő, a másikat 
a pénztáros vette át. 

Ez időben igazgatóválasztmányt is alakítanak, a mi 
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nem egyéb, mint egy szűkebb körű konvent. Tagjai: 
a felügyelő, a lelkészek, a tisztikar és 13 egyháztag. Ez 
intézi az ügyeket, míg a közgyűlések ritkák, évente 
rendszerint csak egyszer tartatnak. De 1858-ban már 
megszűnik az ig.-választmány. 

Az iskolákban 1856-ban történt jelentékeny fordulat, 
mikor a leánynevelő vezetésére Vecsey Rózát, egy Páris-
ban kiképzett tanítónőt hívtak meg, a ki egy darabig 
megelégedésre működött is és nem egy előkelő úricsalád 
gyermekét képezte ki, de később differenciái támadván, 
rövid szereplés után visszalépett a leányiskola főnök-
ségétől, bár a tanítói fizetéseket ekkor már a drágaság 
terjedése okából felemelték. Egy tanító 500, három pedig 
egyenkint 450 forint fizetést kap. \ l856-ban Turcsányi 
János az igazgató-tanító. 

A soproni főiskolával való régi haragot ez időtájt 
újra felszínre hozta az a körülmény, hogy 315 frtot 
követeltek annak átalakítása és tanári létszámszaporítása 
következtében a győri egyháztól. Emlékezünk reá, hogy 
a győriek azt szerették volna, ha az ő algymnasiumuk 
fejlesztetik főiskolává és a soproni főiskola fejlődését 
sokáig nem nézték jó szemmel, kivált, midőn anyagi 
támogatásukat is igénybe vették erre, sőt azt is tudjuk, 
hogy a XVIII. század végén a kerület határozatából 
egyenesen a győri iskolákat segélyezték a szomszéd 
megyebeli gyülekezetek. Most aztán a soproni iskolának 
az újabb segítség az új, osztrák kormányhatóság által meg-
szabott tanrendszer megvalósítására kellett volna. Ezt 
méltatlankodva tagadta meg a győri egyház és 1857. ju-
nius 29-ikén kimondta, hogy: „ha. kelí, inkább veszítse 
el a főtanoda nyilvánossági jogát, mint az egyházkerület 
önkormányzatát, melyért annyit áldozott, inkább, mint-
sem anyai nyelvünk a tudományosság mezején az oktatói 
térről leszoríttassék". 

Az egyházközségnek az 50-es években fennálló pénz-
ügyi helyzetét pontossággal tárja elénk az Eöttevényi 
Nagy Endre pénztáros által 1858-ban készített vagyoni 
kimutatás. E. Nagy Endre ez évben lett pénztárossá 
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választva és az alapokról, meg az egyéb vagyonról így 
számolt be a közgyűlésen: 

Nyugpénzalap 5853 frt 20 kr. 
Szeredi Kovács-alap 3177 „ 47 „ 
Alumneum- és iskolai-alap 2358 » 23 » 
Háziszegény-alap 328 » — r; 
Mészáros József-alap 200 i> — a 
Elaggott egyházfi-alap 150 a a 
Csáfordi Tóth Imre-alap ... 1800 a — a 
Eöttevényi Nagy István-alap 2000 « a 

(Ez utóbbinak rendeltetése a gyülekezeti rendes lelkészek 
szabályszerű fizetésén felül való segélyezése.) 

A gondnoki pénztár tőkéje volt 16,504 frt 6 kr. Az 
összes vagyon az ingatlanokon kívül 32,371 frtra rúgott. 

Úgy egyházi, mint nemzeti és jogéleti szempontból 
nagy események előtt állottunk 1860-ban. Kiadták a 
hírhedt pátenst, mely egyházi önkormányzatunkat végső 
pusztulással fenyegette. Már 1859. végén közölte Wohl-
muth superintendensi helyettes az egyházközséggel azt, 
hogy egy legmagasabb leirat az eddigi superintenden-
tiáknak egyházkerületi üléseit megszünteti és érvény-
teleneknek mondja. Igaz, hogy a gyülekezet tiltakozott 
ezen nyilván törvénybe ütköző rendelet ellen, de az ese-
mények megmutatták, hogy a kormányhatalom egész 
komolyan fogott hozzá a reá nézve kellemetlen protes-
táns önkormányzat elnyomásához. 1860. évi január hó 
10-ikén ugyanis kiadta a cs. kir. kultuszminisztérium 
az egyház újraszervezésére irányuló, nagy vihart keltő 
rendeletét, a köznyelven egyszerűen pátensnek nevezett 
szabályozást, mely csakhamar mozgásba hozta a győri 
gyülekezetet is. 

1860. évi március hó 18-ikán tartott az egyház-
község e tárgyban közgyűlést. A pátens felolvasása után 
— általános csodálkozásra — Dregály Dániel lelkész 
emelkedett szólásra és azt ajánlotta, hogy vegyék tudo-
másul annak tartalmát, a mi egyjelentőségű volt azzal, 
hogy ismerjék el a mindenha saját magát kormányzó 
evangelikus egyház felett az államhatalom fejének nem-
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csak törvényeink szerint tényleg létező legfőbb felügyeleti, 
hanem — s ez a törvényellenes — egyenesen jogszabály-
alkotó, kényszertörvényhozó jogát. 

Óriási ellenmondás kelt Dregály szavainak nyomán. 
Zmeskál István keményen kikelt az oly felfogás ellen, 
mely az önkormányzatunk ellen intézett támadást a helyett, 
hogy visszaverné, meghunyászkodva veszi tudomásul s 
javasolta, hogy az ellenkező értelemben határozzanak, 
azaz tagadják meg a tudomásul vételt. 

Erre zúgó helyeslés közepette rendelték el a szava-
zást, melynek eredménye Zmeskál indítványának elfoga-
dása volt, míg Dregály javaslata mellett egyedül ő maga 
szavazott. Ez az esemény eléggé megvilágíthatja azt a 
rövid idő múlva kitört és egyes fázisaiban nem éppen 
a legkorrektebb mozgalmat, melynek befejezése Dregály-
nak hivatalától való megfosztása volt. Annyira meg-
gyűlölték őt magaviselete miatt, mely az osztrák hatalom 
kényszerszavának meghódolva, a protestáns és nemzeti 
passiv resistentiának hátat fordított, hogy mikor az alkot-
mányos idők hajnalhasadásával az első alkalom nyilt 
az ő eljárásának megtorlására, a szigorú jogosság szabá-
lyainak talán némi félretételével a felháborodott hazafias 
szellem fenyítő akaratának adtak feltétlen befolyást. 

A pátens elleni közgyűlési határozat különben, a 
mely a gyülekezet hazafias gondolkozásmódjának ismét 
fényes tanúbizonysága volt, így szólt: 

ti A protestánsok bízván O Felségének, dicsőségesen 
uralkodó Fejedelmünknek a békekötések és az 1791-dik 
évi 26. t.-c. bíztositása eránt adott fejedelmi szavában, 
bízván atyáskodó kegyességében és igazságszeretetében: 
a n. győri A. V. evang. gyülekezet, mely törvényesen 
rendezve van, mely bir egyháztörvényeinkből kifolyó 
alapszabályokkal s régi idő óta ügyeit részint közgyű-
lésileg, részint a gyülekezet által választott tagokból álló 
konventtel (presbyteriummal) és hivatalnokaival igazgatja, 
mely az egyházkerületi gyűléseken küldöttei által kép-
viseltetvén, az újraszervezést a zsinat megtarthatása tekin-
tetéből sem látja szükségesnek, dicsőségesen uralkodó 
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Fejedelmünk által is biztosított, békekötéseken és törvé-
nyeken alapuló eddigi egyházi jogaihoz és szervezetéhez, 
úgy az egyházkerületnek, mint illetékes egyházi felsőbb-
ségnek — melynek ellenére a gyülekezet nem is intéz-
kedhetik — végzéséhez ragaszkodik 5 így újra nem szer-
vezkedik. Minek folytán ügyeinek vezetésével a különben 
is közgyűlésből választott és jelenleg fennálló konventet 
(presbyteriumot) és hivatalnokait továbbra is megbízza." 

Az 1860-as év máskülönben is mozgalmas volt. 
Politikai téren lassankint szabadabb szellő kezdett lenge-
dezni, mely az ország elnyomott lakosságát új tetterőre ser-
kentette. Április 29-ikén határozatba ment, hogy az azon 
hónapban elhúnyt gróf Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb 
magyarnak emlékére gyászünnepet rendez a gyülekezet 
a helybeli ev. ref. egyházközséggel közösen. A Zmeskál 
István iskolai felügyelő indítványára hozott határozatot 
azután foganatosították is s a gyászünnepélyt az ev. tem-
plomban tartották meg, hol az oltári szolgálatot Horváth 
Sándor evang., a szószéki beszédet pedig Liszkay József 
ref. lelkész végezte. 

Az év nyarán már nyíltan felmondták az engedel-
mességet Wohlmuth superintendensi helyettesnek is, a 
mennyiben jegyzőkönyvi kivonat kapcsán tudatták vele, 
hogy az egyházkerületnek törvényesen megválasztott 
superintendense, Haubner Máté, visszatérvén és újra lel-
készi állást vállalván, a jogfolytonosság alapján ő a kerület 
főpapja s így Wohlmuth leveleit ezentúl el sem fogadják. 
Hivatkoznak különben ő Felségének ezévi május hó 15-ikén 
kelt legfelsőbb rendeletére, mely szerint a protestánsok 
előbbi jogaikba visszahelyeztetnek s így önkormányzatuk 
semmiféle megcsonkítását ezentúl tűrni nem hajlandók. 

Augusztus 22-ikén Győrött tartották meg az egyház-
kerületi közgyűlést, a melyet megelőzőleg már Haubner ki 
is bocsátotta superintendensi körlevelét. Á lelkes hangulat 
hatása alatt az egyházközség a hazai protestantismus több 
kiválóságát, érdemei elismeréséül, tiszteletbeli konvent-
tagul választotta. Báró Prónay Gábor, Zsedényi Ede, 
báró Vay Miklós, Török Pál, Székács József, Máday 
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Károly, Ballagi Mór, Szemerei Sándor és Nagy Mihály 
voltak azok, kiket e szokatlan kitüntetés ért, a minek érté-
két csak növeli az a körülmény, hogy nemcsak az evang., 
hanem a testvér ref. egyház előkelőit is a tiszteletbeli 
konventi tagságra emelték. 

A kerületi gyűlés alkalmat nyújtott Haubner ünnepies 
fogadására. Közszeretetben állott egyéniségét valósággal 
elhalmozták a tisztelet és ragaszkodás jeleivel, azt a 
levelét pedig, melyben az ünnepies fogadást megköszöni, 
1000 példányban kinyomatva, emlék gyanánt osztották 
szét a hívek között. 

A szabadabb idők folyományaként mind jobban 
megerősödött a hangulat, hogy Dregályt el kell mozdí-
tani hivatalától és helyébe ismét Haubner Mátét kell 
megnyerni győri lelkésznek. 18Ó0. évi december hó 8-ikán 
a közgyűlésen indítványt nyújtottak tehát be, mely szerint 
Dregályt, a kit nemcsak a pátens ügyében tanúsított 
magatartása, hanem általában a konventtel szemben való 
eljárása miatt gyűlölnek, foszszák meg lelkészi hivatalától 
és fizetését szüntessék be. Ezt az indítványt a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta, de azt is kimondta, hogy előbb 
küldöttségileg szólítja fel lelkészi állásának önkénytes 
letételére, mely esetben félévi fizetését kiadják neki. A kül-
döttség azonnal fel is kereste Dregályt, hogy a határo-
zatot közölje vele, de ez kijelentette, hogy nem mond le. 
Hangsúlyozta, hogy már30esztendeje1elkészkedik Győrött, 
ily rövid úton elbocsátani őt tehát nem lehet. Erre fel-
kérték a superintendenst, hogy hívja össze az egyházi 
törvényszéket a vád elbírálására és egyszersmind meg-
hagyták az egyházi személyzetnek, hogy Dregálynak ezentúl 
hivatali szolgálatot ne tegyen, a pénztárt pedig utasították, 
hogy fizetését többé ne folyósítsa. 

Haubner superintendens a hozzá intézett feliratra 
adott válaszában végtelenül sajnálja a dolgok ilyen for-
dulatát. „A szivem vérét odaadnám, úgymond, ha ezt a 
dolgot meg nem történtté tehetném," de elismeri Jiogy 
az ügy elbírálására a legjobb remedium egy elfogulatlan 
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egyházi törvényszék összehívása, a melynek eszközlése 
a kerületi felügyelő hivatali hatáskörébe tartozik. 

Dregály az események kényszerítő hatása alatt még 
ezévi karácsony előtt elköltözött Győrből. Nagyon hely-
telenül tette azonban, hogy egy röpiratot adott ki ekkor, 
melyben meggyanúsítja a gyülekezetet, hogy elüldöztetése 
valaki érdekében történt, a mivel nyilván Haubnerre célzott. 

1861. évi március hó 3-ikán azután lelkészválasztó 
közgyűlést tartottak. Ez úgy vált lehetségessé, hogy 
Dregály egy, Radó Lajos kerületi felügyelőhöz intézett leve-
lében a győri lelkészségről végleg lemondott. Erre a gyü-
lekezet, Dregályra célozva, kimondja, hogy „a papuralmat 
nem türi" és egyhangúlag, nagy lelkesedéssel választja meg 
lelkészévé Haubner Máté nagygeresdi lelkészt. Deputáeió 
útján kérik fel az állás elfogadására. A küldöttség, mely-
nek tagjai Perlaky Dániel felügyelő vezetése mellett 
Zmeskál István, Preng Mihály, Fischer József, Horváth 
János, Nagy Endre, Zmeskál Sándor, Späth György, 
Skultéty Ede, Nicsinger József, Nicsinger Sándor és ifj. 
Hechtl Ferenc voltak, eredményesen járt el. Haubner 
a választást meghatva fogadta el, mire a gyülekezet régi 
javadalmán kívül még évi 250 frtot is megszavazott 
neki káplántartásra. 

De a Dregály-ügy ezzel még mindig nem volt 
elintézve. 1861. végén a lemondott lelkész ugyanis felség-
folyamodványt adott be, melyben az iránt esedezik, hogy 
az egyházközség kényszeríttessék, illetve köteleztessék 
az ő további fizetésének folyósítására és a kimondott 
hivatalvesztés felfüggesztésére. A gyülekezettel ezt a folya-
modványt a helytartótanács közölte, mire elhatározzák, 
hogy tekintettel az egyházközség önállóságára és törvé-
nyes állására, a megkeresést átiratilag intézzék el, tehát úgy, 
mint a hogy egymással egyenlő rangú hatóságok szok-
tak érintkezni. Az átirat szerkesztésével Zmeskál Istvánt, 
Fischer Józsefet, Vörös Imrét, Nagy Endrét, Zmeskál 
Sándort és Skultéty Edét bízzák meg s 1862. február 
19-ikén Balogh Kornél főispán útján fel is terjesztik azt. 
A főispán azonban az ügy összes aktáit, tehát a felvett 



205 

jegyzőkönyveket is követelte, a gyülekezet viszont, hivat-
kozva autonómiájára, megtagadta ezt. Hogy azonban 
ő Felsége legfőbb és törvényben gyökerező felügyeleti 
jogát kétségbe ne vonják, illetőleg ezzel ne vádoltathas-
sanak, az aktákat az egyházi főhatóság, tehát a superin-
tendens útján felterjesztik a helytartótanácshoz. 

1863. évi március hó 22-ikén aztán közölte Haubner 
superintendens, hogy ő Felsége elrendelte, hogy Dregály 
fizetése a felfüggesztéstől kezdve önkénytes lemondásáig 
terjedő időre folyósíttassék. Minthogy azonban időközben 
ez már tényleg megtörtént, így 1863. április 26-ikán 
csak azt határozhatta a közgyűlés, hogy a helytartótanács 
útján közölt felségrendelet meghagyásának már előzőleg 
eleget tett. 

Ezzel záródtak le a Dregály-ügy aktái. 
Haubner megválasztásával aztán a lelkészi kérdés 

is szerencsésen megoldatván, arra is lehetett gondolni, 
hogy az egyház iskolái újraszerveztessenek. 

Az algymnasium az absolutismus idejében nem mű-
ködvén, már 1860. augusztus 5-ikén bizottságot küldtek ki 
a visszaállítás részleteinek a megbeszélésére; 1861. június 
2-ikán pedig elhatározzák, hogy az algymnasiumot újra 
létesítik, azonkívül pedig egy negyedik fiúosztályt is 
szerveznek. Az algymnasiumban két tanár működik (I. II. 
és III. IV. osztályokban). Igazgatóvá Rajcsányi János 
lovászpatonai lelkész választatik meg, a ki azonban nem 
fogadta el az állást, úgyszintén Weisz Sámuel soproni 
tanár sem és pedig azért, mert esetleg a lelkészeket is 
helyettesíteniük kellett volna. Ekkor lett aztán Geyer 
Sámuel igazgatóvá. Az I. II. gymn. osztály tanárává 
Fadgyas Pál választatik meg 525 frt fizetéssel, 2 öl 
kemény- s ugyanannyi puhafa járandósággal és lakással. 
Ugyanekkor választják meg Bruck Henrik soproni tanító-
képzői tanárt kántorrá 550 frt fizetéssel, 3 ölfa járan-
dósággal és szabad lakással. 

A 60-as évek a nyugodt fejlődés és terjeszkedés 
aerája lévén, sok mindenféle szempontból konstatálható 
ez időtájt örvendetes fellendülés. Ezek egyike a városi 
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segélyezés régóta vajúdó ügyének szerencsés megoldása; 
a másik a kötelező egyházi adózás ismételt szőnyegre 
hozatala; a harmadik új építkezések eszközlése; a negye-
dik a gyülekezeti tagok részéről mind nagyobb áldozat-
készséggel felkarolt alapítványi ügy s újabb hagyomá-
nyok tétele; végül az ötödik az istentiszteletek magyarrá 
tétele. Természetes, hogy ezek a momentumok rendkívül 
megerősítették az egyházközségnek nemcsak anyagi, ha-
nem erkölcsi bázisát is. 

A mi mindenek előtt a városi segélyezés ügyét illeti, 
emlékezhetünk reá, hogy a gyülekezetnek már hosszú idők 
óta táplált reménye volt Győr szab. kir. város házi pénztárá-
ból valamelyes segélyt nyerhetni. A kérelmet az iskolák fenn-
tartásával okolták meg, a melyeknek terhe, ha a felekezetek 
fenn nem tartják azokat, a községre hárult volna, a miért 
is méltányos a politikai községnek e téren való anyagi 
segítsége is. De a hányszor lépéseket tettek a segély 
iránt és pedig nem egyszer a református hitrokonokkal 
együtt, mindannyiszor visszautasításban részesültek. Mikor 
aztán az 1849-ben beütött absolutismus merevségéből 
veszíteni kezdett, azaz az 50-es évek vége felé, 1859-ben 
a református testvéregyház indított ismét mozgalmat a 
városi subventio tárgyában s megkereste a mi gyüle-
kezetünket is a csatlakozás érdekében. Ekkor bizottsá-
got küldtek ki (1859. szept. 25-ikén), mely Zmeskál 
Istvánból, Nagy Endréből és Ráth Károlyból állott s 
meghagyták annak, hogy a szükséges kérvényt készítse 
el és fejtse ki benne, hogy a kath. iskolák is kapnak 
Győr városától segítséget, méltányos tehát, hogy az evang. 
lakosság által fizetett adóösszeg arányában mi is része-
süljünk abban. 

A kérvény el is készült, be is lett nyújtva, de az 
ügy ismét elaludt. 1863. évi augusztus hó 15-ikén, majd 
1866. januárban azután újra határozatba ment a kérdés 
megsürgetése. Végre 1868-ban szerencsés megoldást nyert 
a dolog. Az ez évi december 8-ikán tartott egyházközségi 
közgyűlésen jelentették be ugyanis hivatalosan, hogy Győr 
szab. kir. város közgyűlésének ugyanazon évi augusz-
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tus hó 17-ikén 776. sz. a. hozott határozata szerint a 
helybeli nem katholikus felekezetek részére is megszavaz-
tatott a városi pénztárból folyósítandó évi segély és pedig 
a lélekszám arányában erre az évre 4404 frt 11 kr. A köz-
gyűlés ezt nagy örömmel vette tudomásul. Hosszú küz-
delmek zárókövét jelenti ez a városi határozat, a melyet 
Győr város törvényhatósági bizottsága azóta mindig libe-
rálisan értelmezett s a mint egyrészt a város bevételi 
forrásai emelkedtek, másrészt pedig a felekezetek szük-
ségletei természetszerűleg szaporodtak, nem késett a fele-
kezeti segélyt fokozatosan emelni. Jelenleg (1904-ben) 
ezen elv alapján az evang. egyházközség iskolái fenn-
tartására 10,924 K. 11 f.-t, egyházi közigazgatási célokra 
pedig 1602 K. 61 f.-t kap évente a várostól. 

Sokkal több bonyodalomra adott okot a kötelező 
egyházi adózás rendszerének behozatala és nem is sike-
rült ezt a kérdést véglegesen megoldani, csupán a jelen 
században, 1901-ben. Magyarországban az evang. egyház-
községek túlnyomó nagy részében még jelenleg is az 
úgynevezett oblátum-rendszer áll fenn az egyházi terhek 
fedezésére. A rendestől némileg eltérő, hogy ne mondjuk, 
modernebb változást ez a szisztéma csak ott szenved, 
a hol még sem hagyják egészen az adakozás összegét, 
illetve az önkénytes adomány nagyságát a hívek jóaka-
ratára, hanem bizottsági előterjesztés alapján, a vagyoni 
viszonyok tekintetbevételével, közgyűlésileg állapítják 
meg azokat a tételeket, melyeket az egyes hívek leróni 
kötelesek. 

Ettől elütöleg az ország néhány evang. gyülekezetében 
a kötelező egyházi adózás lett behozva, a melynek alapja 
az, hogy minden ott lakó evang. nagykorú és önálló egyén 
állami adója arányában az egyházi terhekhez hozzájárulni 
köteles, sőt ha ezt nem teljesítené, a kivetett járulék tőle 
közigazgatási végrehajtás útján is behajtható. 

Bizonyítani is felesleges, hogy a jelenkori fokozot-
tabb egyházi igények kellő fedezhetése szempontjából 
sokkal célszerűbb a kötelező egyházi adózás, mint az 
oblátum-rendszer. Hisz ma már minden, kissé fejlett 
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egyházközségnek évente szabályszerűen megújuló rend-
szeres budgetje van, a melynek fedezetéről gondoskodni 
köteles, tehát az önkénytes adózásnak nem egyszer proble-
matikus mezejére fix költségvetéssel dolgozó erkölcsi tes-
tületek nehezen léphetnek. Sőt még sokkal fejlettebb a 
kötelező egyházi adózásnak is az a rendszere, a mely 
pl. a pozsonyi evang. egyházközségben áll fenn. Itt ki-
számítják, hogy mekkora az évente adóból fedezendő 
hiány, azaz, hogy mily összegig van reáutalva a hit-
község saját híveinek anyagi áldozatára. Ezt az össze-
get most már arányba hozzák a város evang. adófizető 
polgárságával s így megállapítják, hogy pl. minden evang. 
polgár köteles állami adójának 8 vagy 10 százalékát hit-
felekezeti járulék címén fizetni. Ezt aztán a városi adó-
pénztár hajtja be és szolgáltatja át az illető felekezetnek. 
Előnye van e rendszernek abban, hogy nemcsak a be-
hajtás terhét veszi le az egyházközség vállairól, hanem 
az esetleges kényszervégrehajtás erkölcsi ódiuma elé sem 
állítja az egyházközséget, mert hiszen ha valaki adóhátra-
lékban marad, a város egyszerre ekzekválja őt minden-
féle adójáért s a felekezet nem kénytelen mint végre-
hajtató a saját hívét zaklatni. 

A kötelező adózás azonban Győrött — mint jelez-
tük — csak a folyó évszázad eredménye. A 60-as évek e 
szempontból mégis azért érdemelnek megemlítést, mert a 
kötelező rendszer behozatala tárgyában nemcsak akadé-
mikus jellegű megbeszélések, hanem — bár sikertelenül — 
konkrét javaslatok is kerültek ekkor már az egyház elé. 

1864. évi december hó 12-ikén egy, e tárgyban ki-
kiküldött bizottság javaslatot tesz a konventülésnek, mely 
szerint hozassék be a személyes adó és pedig az illető-
nek polgári állása és adófokozata szerint legkevesebb 
50 kr. és legfeljebb 2 frt, azonkívül pedig rendszere-
síttessék az állami (vagy a hogyan a javaslat mondja: 
a fejedelmi) adó után is egy bizonyos százalék, a mely 
a szerint állapíttassák meg, hogy mekkora az egyházi 
szükséglet. Minden konventtag azonban, mint tehát a ki-
nek az egyház ügyei vitelében fokozottabb befolyása 
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van, fizessen legalább is 5 frtot. A javaslattétel évében 
volt Győrött 3108 lélek ág. evang., a kiknek állami adója 
kitett 14,168 frt 25 krt. Az egyházi pótadót tehát ennek 
egy bizonyos százalékában kellett volna kivetni. 

A közgyűlés egyhangúlag helyeselte a javaslatot, 
meg is köszönte a bizottságnak sok munkát kivánó fára-
dozását, bár a személyes adózás eszméjét nem pártolta 
az előadott formában, csupán úgy, hogy minden családfő 
fizessen 50 krt, 16 évesnél idősebb gyermekei pedig 
egyenkint 25 krt. Azonban még sem mertek belemenni 
a kötelező adózás kimondásába s miután már az összes 
elvi megállapodást elfogadták, azaz kimondották, hogy 
kiki az állami adó után mennyit volna köteles egyházi 
adóként leróni, határozatba ment, hogy a híveket a 
templomi szószékről felszólítják az oblátumoknak ezen 
alapelvek szerint leendő önkénytes lerovására. 

1865. évi január hó 6-ikán azután közgyűlést tar-
tottak. Elvileg itt is elfogadták az adókulcsot, de azért 
csak az oblátumlajstromot javították ki az adókulcs értel-
mében s a hívek újra fel hivattak az önkénytes adako-
zásra. Bővebben kifejtették azonban az adózás részleteit 
a következőkben. 

Az egyházi adó kétféle: személyes és érték-, vagy 
keresetadó. A személyes adó ismét kétféle: azon családfőké, 
kiknek állami adója több, mint 3 frt, továbbá tisztesebb 
állású egyéneké (pl. hivatalnokoké) 1 frt, másoké, ha 
16 éven felüliek, 50 kr. Az érték- vagy keresetadó ismét 
annyi krajcár, a hány forint az illető állami adója. Konvent-
tag minimális adója 5 frt. Egyházi személyek, egyházi 
nyugdíjasok és szegények adómentesek. 

Mindez a terv azonban akkor nem vált valóra és 
több, mint 30 esztendő folyt le, míg a kötelező adózást 
végleg behozhatták. 

A 60-as évek az egyházi építkezések terén is újat 
teremtettek. 1861. évi július hó 7-ikén határozta el a köz-
gyűlés, hogy a gyülekezeti teleknek Rába felőli oldalán 
házat épít, még pedig 16,400 frt költséggel, a melyben 
a földszinten négy bolt, az emeleten pedig két lakás lesz. 

10 
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Ez építéssel karöltve. 1861-ben azt is elhatározzák, hogy 
233 négyszögölet utcaszépítési célokra a városnak adnak 
el, kikötve, hogy az szabad tér maradjon. így is lett. 

Igen sok új alapítvány tette ez időtájt az anyagi gon-
dokat a gyülekezetre nézve elviselhetőbbekké. Röviden 
megemlékeztünk már Eöttevényi Nagy István táblabírónak, 
volt gyülekezeti felügyelőnek 2000 frtos alapítványáról, 
melynek kamataival a lelkészek rendes fizetését emelték. 
Ugyancsak ő 200 írttal gyarapította a Szeredi Kovács-
alapítványt, hogy az céljának jobban megfelelhessen. Azon-
kívül pedig 1858. évi március hó 14-ikén bekövetkezett 
halála után kitűnt, hogy végrendeletileg a már említetteken 
felül a gondnoki pénztárnak 1000, a nyugpénzalapnak 500 
és a házi szegények alapjának 500 frtot hagyományozott. 

Mások is nagy buzgalommal növelték az egyházköz-
ségi vagyont. Hitzelbergerné Lohrmann Zsófia 1856-ban 
428 frtot hagyományozott. Szolnokmegyei Tényőn lakozó 
Prengl Mihály 1858-ban 400 frtot. Tóth Sándorné Vörös 
Lujza 1861-ben a gondnoki pénztárnak 5000, a nyugpénz-
alapnak 2000, a háziszegények alapjának 100, az egyházfi-
alapnak 600 frtot hagyományozott, mindazonáltal Vörös 
Sándor életfogytiglani haszonélvezeti jogának fentartásá-
val. Özv. Mayer Mihályné Czech Erzsébet néh. férje 
emlékére 1862-ben 1600 frtos alapítványt tesz azzal, 
hogy 1000 frtnak a kamatai az oltárra fordíttassanak. 
Skargay Sámuel és neje Schmied Zsuzsánna 1863-ban 
200 frtot hagyományoznak. Ugyanez évben Zmeskál 
József ügyvéd 1000 frtot ösztöndíjalapra, 1000 frtot 
pedig a háziszegények alapjára hagy. Stinner Sámuel 
1864-ben egy Esterházy herceg-féle, 1640 aranyról szóló 
kötelezőt ajándékoz a gyülekezetnek saját haláláig való 
haszonélvezete fenntartásával. Ezért a nagylelkű ajándékért 
aztán 1866-ban meg is festtették az arcképét a konvent-
terem számára. 1865-ben Eöttevényi Nagy András 200 
forintot hagy a gyülekezetnek, Fischer József örökösei 
meg szintén 200 forintot. 

Ily körülmények közt, kivált, miután a régi alapít-
ványok jogi természetére vonatkozó adatok is elkallódtak 
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az idők folyamán, igen érthető, hogy a pénztárosi állás 
mind nagyobb gonddal járt. Azért Eöttevényi Nagy Endre 
pénztáros 1863. december 8-ikán lemondott, mire a gyüle-
kezet 1864. február 2-ikán tartott közgyűlésében, hat évi 
pénztárosi működését méltányolva, „legnagyobb buzgó-
sága és lelkiismeretes kezeléséért, melylyel a gyülekezet 
hálás elismerésére érdemesíté magát", jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavazott és ezt vele közölte is. 

De a régi alapítványok kikutatása s általában az 
egyházközség történetére vonatkozó adatok felkeresésé-
ben ekkor már évek hosszú során át teljesített folyto-
nos munkálkodása alapján ezentúl is többször kikérte a 
gyülekezet a lemondott pénztáros közreműködését. így 
1865-ben a hagyományozok és alapítók névjegyzékének 
a konventteremben való kifüggesztése határoztatván el, 
ezeknek kikutatásával őt bízták meg, az alapítványi jegyző-
könyvek szerkesztése az ő gondja, 1867-ben őt és az 
újonnan megválasztott Karsay Sándor lelkészt küldik ki, 
hogy az egyházi személyek özvegyei s árvái alapít-
ványának, valamint a Zmeskál-féle alapítványnak alap-
szabályait kidolgozzák, 1868. december 8-ikán pedig 
közgyűlés elé terjeszti Nagy Endre az egész konventi 
levéltár összes adatainak és okiratainak alapján készített 
jelentését a gyülekezeti alapítványok történetéről, a mi 
által egy régóta húzódó ügy nyert teljes megoldást, mert 
a régi alapítványok eredete, rendeltetése, összege stb. 
ez időtől kezdve lett közismeretessé. Végül 1869-ben 
elkészíti a gyülekezeti nyugdíjalapnak szabályzatát, mely-
nek alapját Lehner Zsuzsánna vetette meg. A közgyűlés 
hálás elismerését mindezért jegyzőkönyvbe iktatta, a pénz-
tárosi állást pedig Nagy Endre után Mayer Nándor, majd 
ifj. Peregi Mihály, 1869-től pedig Fischer István látta el. 

Emlékszünk reá, hogy a XVIII. században az egyház-
község nagyon elnémetesedett. Míg a XVII. században 
igen sok volt a magyar hívő, sőt már a XVI. század-
ban is szükség volt magyar lelkészre, addig a Mária 
Terézia utáni időkben rendkívül megszaporodtak a gyü-
lekezet német tagjai. Mikor az új templom megnyílt, 

14* 
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teljesen egyforma jogaik voltak a magyar- s a német-
ajkú híveknek, a mi arra mutat, hogy számszerűleg sem 
multák felül a magyarok a németeket. Az alkotmányosabb 
szellők lengedezésével azonban karöltve járt a magya-
rosodás terjedése is. A 60-as években már erősen fogy-
tak a németajkú hívek nem a kivándorlás, hanem az 
által, hogy gyermekeik már teljesen megmagyarosodtak. 
Ez teszi érthetővé azt, hogy 1863. november 25-ikén 
bizottságot küldött ki a közgyűlés, melynek feladatává 
tette a változott viszonyok alapján a magyar istentisz-
teletek számának szaporítását, illetve ez irányú javaslat-
tételt. Ugyanaz év december 8-ikári azután közgyűlésileg 
el is határozták, hogy 1864. újévtől kezdve minden vasár-
nap minden prédikáció magyar lesz és csupán vasárnap 
reggeli 8 — 9 óra közt tartanak német rövid istentiszteletet. 
Karácsony, húsvét és pünkösd másodnapjain azonban 
a főprédikáció lesz német, míg a 8 — 9 óra közti könyörgés 
magyar. Ez a rendszabály egy évtized múlva odamódo-
sult, hogy a sátorosünnepek másodnapjain tartott nagy 
német prédikációk is magyarokká alakultak, míg aztán 
lassankint kihalván a német hívek, ma már csakis magyar 
az egész isteni szolgálat nyelve a győri egyházban. 

Az 1867. évben megvált az eklézsiától Haubner, 
a ki öregsége miatt nyugalomba vonult s ekkor válasz-
tották a helyébe (1867. márc. 25.) Karsay Sándor téthi 
lelkészt, a későbbi püspököt, a kire a gyülekezet már 
az előző évben, mintsuperintendensjelöltre adta szavazatát. 
Karsay a győri egyháznak évek hosszú során volt aztán 
köztiszteletben álló lelkésze, a ki a hazai egyetemes egy-
ház életében is vezető szerepet játszott. 

1869-ben a városi segély következtében általános 
fizetésrendezés történik. E szerint a fizetések a következő-
leg osztályoztattak: a) lelkészek egyenkint 1000 frt, azon-
kívül a superintendens 200 frt; b) gymnasialis tanárok 
800 frt, elemi iskolai tanítók 650 frt, kántor 450 frt; 
c) egyházfiak egyenkint 220 frt; d) orgonahúzó és iskola-
szolga 100 frt; e) koldusbíró 20 frt. Rendezték azon-
kívül a tandíj kérdését is úgy, hogy az egy félévre kitett 
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az elemi iskolában 2 frtot, a gymnasiumban 4 frtot. 
A fizetésjavítás azonban rövid ideig elégítette csak ki 
a szükségleteket, mert 1873-ban már 1 0 % drágasági 
pótlékot szavaztak meg kinek-kinek a fizetése után. 

Az évtizedek hosszú során át folyt per a Steltzer 
Dániel-féle ösztöndíjalapítvány tárgyában szintén 1869-ben 
dőlt el és pedig az egyházközség javára, mely összesen 
10,329 frt 31 V2 krt vett át a jelzett alapítvány tőkéjéül. 
Az iskolai bizottság erre véleményt adott az alapítvány-
nak miként leendő felhasználásáról. Véleményében elő-
adja, hogy Steltzer Dániel győri evang. tanító 1823. évi 
április hó 7-ikén alkotott végrendelete értelmében Dániel 
nevű egyetlen fiának halála esetére utóörökösül a gyüle-
kezetet jelölte ki olyképen, hogy a hagyaték a reformáció 
háromszázados emlékének 1817-ben történt megünnep-
lésekor tervbe vett alapra fordíttassék s kamataiból egy 
vagy több árva, jó eszű, anyagilag nem tehetős győri fiú 
segélyeztessék addig, míg tanpályáját be nem fejezi; az 
alapító családjabeliek azonban mások felett előnyben 
részesülnek. Az alapító egyetlen fia még 1829-ben el-
halván, semmi akadálya sincs annak, hogy a kamatok 
évente kiosztassanak. Véleményezik, hogy minden évben 
pályázatot Írjanak ki erre és hogy az ösztöndíjakat a 
felsőbb iskolákat látogató ifjak is élvezhessék. A köz-
gyűlés elfogadta ez indítványt s azóta a nemeslelkű alapító 
jóvoltából számtalan győri evang. tanuló nyer évente 
tekintélyes segítséget tanulmányai továbbfolytatására. 

A szabadhegyi iskola ügye már régóta volt a gyü-
lekezet tárgyalásainak napirendjén a nélkül, hogy sike-
rült volna e tárgyban kellő megoldást találni. A hívők 
száma elég nagy volt arra, hogy e külvárosban önálló 
evang. népiskola állíttassék fel, csakhogy anyagilag nem 
voltak képesek azt eléggé dotálni. Zmeskál Sándor aztán 
1870-ben 3000 frtot hagyományozott a szegényalapnak, 
1000 frtot pedig a Szabadhegyen felállítandó, egyesült 
evang. és ref. iskolának. Ha pedig ez 15 év alatt meg 
nem valósulna, akkor az azalatt kétszeresére felszapo-
rodott tőkét szegény beteg színészek felsegélyezésére 
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szánta. 1884-ig aztán ez az 1000 frt 2200 frtra növe-
kedett s ekkor, hogy az alapítvány a kijelölt célját szol-
gálhassa, a közben tényleg külön létesített szabadhegyi 
evang. és ref. iskolák kormányzatát egységesnek mond-
ták ki, iskolaszékét is felében-felében alkotja meg a két 
felekezet s így a kamatok a jelzett iskola céljaira fel-
használhatók. 

1870-ben határozzák el az oltár kijavítását és a hírneves 
Lietzenmayer által új oltárkép festését, a mi összesen ötödfél-
ezer forintba került, 1872-ben pedig új tisztikart kap 
az egyházközség. Az évek óta buzgalommal működő 
Perlaky Dániel agg kora miatt visszavonulván, id. Peregi 
Mihályt ültetik a felügyelői székbe, míg iskolai felügye-
lővé Nagy Pált, ügyésszé Szendrői Sándort, jegyzővé 
Fadgyas Pált és pénztárossá Sztanek Istvánt választják. 

Egyházi administrationális szempontból fontosság-
gal bir az 1876. évi február hó 2-ikán tartott közgyűlésnek 
az a határozata, mellyel kimondotta, hogy a gyülekezet 
alapszabályai és a közigazgatási rendszer elavulván, egy új 
rendszer készítése tárgyában bizottságot küld ki, mely-
nek elnöke id. Peregi Mihály, tagjai pedig Karsay Sándor, 
Nagy Pál, Nagy Endre, Szendrői Sándor, Gayer Sámuel 
és Fadgyas Pál. A bizottság feladatának híven meg-
felelt, az új rendszert elkészítette s azt egy év múlva, 
az 1877. február 2-ikán tartott közgyűlésnek beterjesz-
tette. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta, 
1000 példányban kinyomatta s egész addig, míg a zsinati 
törvények értelmében a gyülekezet közigazgatási helyzete 
meg nem változott, ez a rendszer volt érvényben. Tudni 
kell ugyanis, hogy a győri egyházközség, mint szabad 
királyi városi gyülekezet, eladdig nem volt esperességi 
kötelékbe beosztva, sőt visszaemlékezhetünk reája, hogy 
egy időben még a superintendens visitationális jogát is 
kétségbe vonta, szóval a teljes önállóság és független-
ség útján fejlődött. Vele együtt ily szerepet játszott még 
a Dunántúl Sopron, Komárom, Ruszt és Kőszeg is. 

Az 1877-iki közigazgatási rendszer tehát különösen 
hangsúlyozza agyőri gyülekezetnek, mint szab.kir. városi-
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nak különleges helyzetét s erre, valamint az 1875-ben 
megállapított egyházkerületi rendszerre való tekintettel, a 
következőleg írja körül az egyházközség jogállását. 

A gyülekezet három részből áll: a győrvárosi anya-, 
az újfalusi leány- és a börcsi fiókgyülekezetből. Tagja 
minden, e helyütt 6 hét óta lakó egyén. Kiváló protes-
tánsok tiszteletbeli tagokul választhatók. Közigazgatási 
szervek a közgyűlés, az egyháztanács, az iskolai bizott-
mány s a gyámintézet. A közgyűlés tagja minden önálló, 
teherviselő férfi egyháztag, vagy az önálló nők evang. meg-
bízottjai; elnöksége egyes, azaz csakis a felügyelő elnököl. 
Évente legalább kétszer tartandó közgyűlés. Az egyház-
tanács szintén az inspektor elnöklete alatt a gyülekezeti 
tisztviselőkből, lelkészekből, tanárok- s tanítókból és 
140 gyülekezeti tagból áll, a kik egész életükre válasz-
tatnak. Évi oblátumkötelezettségük legkevesebb 5 frt. Ez 
végzi a legtöbb teendőt s a közgyűlések összehívását 
a gyakorlatban a minimumra szorította vissza. Az iskolai 
bizottmány az iskolai felügyelő elnöklete alatt a tiszt-
viselőkből, lelkészekből, tanerőkből és 16 három évre 
választott tagból alakul. A gyámintézet elnöke az egyik 
lelkész, célja szegény gyülekezetek számára való gyűjtés, 
tagjai a hivataliakon kívül 3 évre választott 5 tag. A gyü-
lekezet tisztviselői 3 évenkint választatnak, az egyház-
tanács tagjai közül, általános szótöbbséggel. Ezek: a gyü-
lekezeti felügyelő, az iskolai felügyelő, a pénztárnok, 
a gondnok, az ügyvéd és (egy személyben) a jegyző 
és levéltárnok. 

Az 1897-ben a zsinati törvények értelmében szer-
kesztett új közigazgatási rendszer ezzel az 1877-ikivel 
szemben a következő eltéréseket mutatja. A gyülekezet, 
vagy helyesebben egyházközség a győri anya-, az új-
falusi leány- és a börcsi fiókközségeken kíviil még a 
győrszigeti, révfalui és bácsai fiókközségekből, azonkívül 
pedig szórványhelyekből is áll. A közgyűlés elnökei az 
az egyházi elnökké megválasztott lelkész és a felügyelő, 
tehát ikerelnökség van. A képviselőtestületen kívül (melynek 
tagjai száma 1 2 0 - 1 5 0 közt váltakozhatik) van még elnöki 
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tanács is, mely az egyházközség tisztviselőiből, továbbá 
a szakbizottságok elnökeiből áll; feladata az ügyek elő-
készítése. Van ezenkívül pénzügyi és gazdasági bizottság 
is elnökkel és 12 taggal (a pénzügyi bizottságot 1880-ban 
szervezték). Az iskolaszéknek 10 választott tagja van. 
Az alapítványi bizottság célját a neve már körülírja. 
Elnökből s 12 tagból áll. Van még szegény- és árva-
intézeti bizottság is. A tisztviselők száma az egyházi 
elnökön kívül a következőkkel szaporodott: a másod-
felügyelő, az ellenőr és a jegyzői tisztségtől különválasz-
tott levéltáros. Mindezek 3 évenkint választatnak relativ 
szótöbbséggel. 

Látható ezekből, hogy azegyházközségigazgatása, nem 
tekintve azt, hogy most már a győrmegyei esperességbe tar-
tozik, belsőleg is jelentékeny változásokon ment keresztül. 

A 70-es évek óta lejátszódott események a most 
élő nemzedéknek élénk emlékezetében élnek; a történet-
író tehát letehetné a tollat akkor, midőn már az utolsó 
negyedszázad históriáját kell ecsetelnie. De nem volna 
teljes ez a monografia, ha a kitűzött tárgyat egész az 
utolsó évig fel nem dolgozná. Elő emberekről kritikát 
mondania a historikusnak nem lehet, mert hisz az, a mit 
élők cselekedtek, tulajdonképen még nem is história. 
Az alkotások megismeréséből azonban következtetést és 
ítéletet vonhatunk az alkotókra is. Már pedig örömmel 
kell konstatálnunk azt, hogy a győri ev. egyházközség 
a fejlődés folytonos űtján a legszebb jövő elé néz és 
tagjainak önzetlensége, áldozatkészsége a bekövetkezendő 
időkben is méltó helyet jelöl ki számára a magyar-
országi protestantismus történetében. 

A hívek áldozatkészségének egy kimagasló példá-
ját nyújtotta az 1878-ban elhúnyt Vörös Mihály győr-
újvárosi polgár, a ki a mellett, hogy egyszerű temetést, 
fakoporsót és sírdombjára fakeresztet rendelt magának, 
az egyházközséget tette tekintélyes vagyonának egyete-
mes örökösévé. A gyülekezet öröksége e hagyatékból 
46,380 frt 231/2 krt tett ki, míg a gondnoki pénztár 
külön 9759 frtot kapott. 
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Nicsinger Sándor egy házat és 5000 frtot, Horváth 
János 1000 frtot, Fischer József 7 hold szántóföldet, id. 
Peregi Mihály 1000 frtot, Jung Keresztély és neje Flakker 
Mária 445 frtot, Szax Lajos 1000 frtot, Szax Lajosné 
Niesinger Erzsébet 1500 frtot, Jankó Mihályné Muth 
Teréz 1000 frtot hagyományozott, míg 1886-ban ismét 
egy tekintélyes hagyomány jutott a gyülekezet tulajdonába. 
Köhler-Schindler Antonia ugyanis, egy cs.kir. udvari ágens 
özvegye, Bécsben kelt végrendelete szerint 40,000 frtot 
hagyott a győri egyházközségre, néhai férje, Sok János 
iránti szeretetből, a ki Győrött született. Pótvégrendeletileg 
aztán 28,000 frtra szállította le a hagyományt, melynek 
célja iskolai tanszékek felállítása, vagy a létezők jobb 
javadalmazása. Ezt az összeget tényleg át is vették. 

1889-ben Fischer Károly 600 frtot, 1894-ben Bálint 
Sándor 1500 frtot, 1895-ben özv. Skargay Sámuelné Schöpf 
Paulina (elmebeteg fiának életfogytiglani haszonélvezeti 
jogával terhelten) 28,000 frtot, 1896-ban Kränzlein Mihály 
300 frtot, 1897-ben özv. Mayer Károlyné Takács Júlia 
4500 frtot, 1898-ban Nicsinger Józsefné Kund Paulina 
2200 frtot, 1899-ben Veöreös Jenő 300 frtot, a Zwickl-
család 260 frtot, Mód Gyuláné 500 frtot, 1902-ben Szendrői 
Sándor, hosszú időn át gyülekezeti ügyész, 5500 frtot, 
1903-ban Fischer Gyula és testvérei 600 frtot hagytak, 
illetve adományoztak. Mindez nem teljes sorozata az 
adományoknak, melyek kivált akkor, midőn a szegény-
és árvaintézetet megalkották, fényesen dokumentálták a 
hívek jó szívét; csupán annak igazolására szolgáljanak, 
hogy a gyülekezet anyagi jóléte mily állandó fejlődés 
képét mutatja. 

Az iskolák ügyében jelentékeny változást idézett elő 
az 1883: XXX. t.-c., az úgynevezett középiskolai törvény, 
mely megkövetelte, hogy a 4 osztályú algymnasiumokban 
legalább is 5 tanárt alkalmazzanak. Ennek nem tudtak 
megfelelni az aránylag tetemes anyagi áldozat miatt s 
azért az algymnasiumot inkább megszüntetve, a fiú és 
leány elemi-iskolák magas színvonalra fejlesztése volt 
ezentúl a gyülekezet főgondja. Fadgyas Pál régi kipróbált 
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vezetése alatt teljesen különválasztották a fiú-iskolákat a 
leányosztályoktól, sőt fokozatosan minden egyes osztályt 
önállósítottak (csupán az V. és VI. fiú- és külön a meg-
felelő leányosztály van közösen), a mi kétségkívül az 
ország legjobb felekezeti iskoláinak sorába emelte a győri 
ev. iskolákat. Ezt csak előmozdította a leányiskola számára 
épült új, modernül berendezett épület. 

1885-ben szép ünnepséggel ülték meg a templom 
felavatásának századik évfordulóját, úgyszintén az előző 
évben Luther Márton születésének 400 éves örömünnepét. 
Az előbbinek örömére Cserhalmi István, az egyházközség 
régi, érdemes tanítója, a közgyűlés megbízásából csinos 
emlékfüzetet irt, melyben az egyházközség történetét rövi-
den megirva, közli Ráth Mátyásnak száz év előtti és Karsay 
Sándornak jubileumi beszédeit is; az utóbbit pedig a sze-
gény- és árvaintézet megalapításával teszik örökbecsűvé, a 
melyben jelenleg két aggastyán és 8 árva lel teljes ellátást. 

Id. Peregi Mihály halála után Eöttevényi Nagy Endrét, 
a győri ügyvédi kamara elnökét, ki az egyházi életben 
már hosszú idő óta buzgó szerepet játszott, kérték fel 
a felügyelői méltóságra, majd, miután ez az óhajnak 
meg nem felelhetett, Eöttevényi Nagy Pál polgármester, 
később pedig ifj. Peregi Mihály szakavatott felügyelői 
vezetése a valódi békés fejlődés és gyarapodás jeleit mutatja, 
úgy, hogy nemcsak a rábaparti, jól jövedelmező bérház 
építése, mint még inkább a csécsényi földbirtok vásárlása 
biztos ingatlan tőkék tulajdonába juttatta az egyház-
községet. Ily körülmények közt csakhamar szükségessé 
vált a pénztári kezelés szabályozása is, a mely az 1893-ik 
évi március hó 25-iki közgyűlés határozata alapján lett 
foganatosítva oly módon, hogy külön pénztári helyiséget 
állítottak fel, hivatalos napokkal s órákkal, a pénztáros 
mellé ellenőri állást is szerveztek és a kettős könyvvitel 
elvei szerint vitt ügykezelésnek negyedévenkinti meg-
vizsgálását a felügyelő teendői közé iktatták. 

De mindezek közt a legfontosabb reform volt az, 
melyre már előzőleg reámutattunk s mely a Perlaky Elek 
egyházközségi felügyelő és I'só Vince lelkész társelnök-
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sége alatt 1901. évi szeptember hó 22-ikén megtartott köz-
gyűlésen ment teljesedésbe, tudniillik a kötelező egyházi 
adózás kérdése. 

A pénzügyi és gazdasági bizottság erre vonatko-
zólag a következő javaslatot terjesztette be. Az 1900. évi 
október havában elhatároztatott, hogy az eddigi önkény-
tes adózás, vagyis oblátum helyébe 1902. évi január 
hó 1-től kezdve a zsinati törvények 260 — 270. §§-ai 
értelmében kötelező adózás hozassék be oly célból, hogy 
az eddigi aránytalanság megszűnjék és a gyülekezet 
jövedelme emelkedjék. Ennek tekintetbe vételével egy 
adókulcsot dolgoztak ki, melynek elkészítésénél kellő 
figyelemmel voltak a pozsonyi és soproni evang. egyház-
községeknél már régóta dívó adórendszerre; az előbbi 
helyen az állami egyenes adó 12, az utóbbin annak 16 
százaléka hajtatik be egyházközségi pótlék címén. A 
győriek is tehát az állami adó alapul vételét javasolják 
és az után 8 százalék pótadó kivetését. A kik állami adót 
nem fizetnek, vagy szemlátomást igen keveset, azokat 
egy, e célra választandó bizottság becsülje fel s tőke-
vagyonuk utáni jövedelmük egy-, személyes keresetük 
fél-százalékát fizessék. Az enemű adó minimuma 1 kor., 
az állami adó vagy jövedelem utáni megadóztatásnál 
viszont 80 korona, a személyes kereset utáni megadóz-
tatásnál 40 korona pedig a maximum legyen. Adót 
fizessen minden nagykorú egyháztag, kivétetnek azon-
ban a lelkészek, tanítók, tanítónők, egyéb egyházközségi 
tisztviselők, a kik ezen állásból húzott jövedelmeik után 
nem fizetnek adót. A kik állami adót ideiglenesen ingatlan 
után nem fizetnek, az egyházi adót leróni mégis köte-
lesek. Vegyes házasoknál, ha a birtok közös, az adókulcs 
nem 8, hanem 4 % . Az adómentes tőkekamat-jövedelem 
bizottságilag felbecsültetik. Állami alkalmazottak, köz-
és magánhivatalnokok, valamint szolgák fizetésük után 
1 2%-ot fizetnek, de a maximum 40 kor. Kiki önkényt 
többet is felajánlhat, mint a mennyi a kötelezettsége. 
A kivetés 3 évre történik. Az adót minden év szeptember 
hava végéig kell az egyházközségi pénztárnál lefizetni. 
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Ha ez meg nem történik, megintés következik. Ennek siker-
telensége esetén közigazgatási úton történő behajtásnak 
van helye. Minden egyháztag kap egy adókönyvecskét. 
Az ily módon remélhető egyházi adó mintegy 7000 kor., 
a mi az oblátumrendszer úgyis bizonytalan eredményei-
hez viszonyítva, 2500 kor. emelkedést mutat. 

Az 1901. évi szeptember 22-iki közgyűlés ezt a 
gondosan elkészített javaslatot egyhangúlag elfogadta s 
így az 1902. évi január l-jén életbe is lépett. 

Nem végezhetjük be méltóbban a győri ev. egyház-
község monográfiáját, mintha ideiktatjuk a legutolsó 
(1903.) év vagyonmérlegét, a mely élénk képet nyújt a 
gyülekezet virágzásáról, másrészt meg azon férfiak név-
sorát, a kikre, mint vezetőkre van bízva a jövő sike-
rének a munkája. 

Az egyházközség ingatlan vagyona 710,677 kor., 
felszerelései 28,883 kor. 70 fii., tőkepénzei és értékpapírjai 
49,752 kor. 42 fii., takarékpénztári betétei 46,165 kor. 
95 fii, készpénze 7724 kor. 53 fii., hátralékos követe-
lései 2875 kor. 82 fii., a szegény- és árvaintézet értékei 
51,180 kor. 82 fillérre rúgnak, a melyből levonva az 
alapítványoknak 271,608 kor. 10 fillérre rugó tekintélyes 
összegét s egyéb terheket, csupán az egyházközségi 
vagyon 536,291 kor. 29 fillért tesz ki. Ha azonban az 
egyházközség teljes vagyonát óhajtjuk tudni, úgy a 
szorosan vett vagyonhoz hozzá kell számítanunk az 
alapítványok s a szegény- és árvaintézet értékét is, mely-
lyel együtt a győri egyházközség aktivuma nyolc és 
félszázezer koronát tesz ki. 

1904. évi március hó 25-ikén választották meg 
egyházközségi felügyelővé a lemondott s rövid idő múlva 
elhalt Perlaky Elek helyébe dr. Fischer Sándor ország-
gyűlési képviselőt, egy, a győri evang. egyháznak már 
sok buzgó tagot szolgáltatott előkelő győri család sarját, 
a kinek vezetése alatt most már a következők viszik 
az egyház ügyeit: 

II. felügyelő: Latesz Jakab. 
Jegyző: Benedek Vince. 
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Gondnok: Czigler János. 
Pénztáros: Szax Ferenc. 
Ellenőr: Gróf Endre. 
Ügyész: Németh Elek. 
Szabadhegyi gondnok: Bolla Sándor. 
Pénzügyi bizottsági elnök: Späth Gyula. 
Iskolaszéki elnök: Thamm Frigyes. 
Alapítványi bizottsági elnök: Jalsoviezky Lajos. 
Szegényügyi bizottsági elnök: Bálint Mihály. 

a n gondnok: Griinwald József. 
Árvaatya: Borsody János. 
Gyámintézeti biz. elnök: id. Steltzer Imre. 
A lelkészi állásokat I'só Vince és Pálmai Lajos tölti 

be, a tanítói kar Fadgyas Pál vezetése alatt 8 tagból áll. 
A lélekszám az anya- és leány-, meg fiókgyülekezetek-
ben összesen 4428, melyből Győr városra 3523 esik. 



Helyesbítés a 221. oldalhoz. 

Az egyházközség teljes tanítói kara a leg-
újabb szervezés alapján a következő erőkből áll: 
7 férfi- és 5 nőtanító, továbbá a kántor, mint 
énektanító, végül az idegen tanintézetekben tel-
jesítendő vallásoktatás ellátására hivatott hitoktató, 
a ki különben felszentelt lelkész. 
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