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Az egyházközség ajándékba s emlékbe 

adja Neked ezí az emlékkönyvei. Ha 

úgy érzed, ßogy több ez, semßogy csak 

úgy egyszerűen ajándékba el leßessen 

fogadni, adj ajándékot a jubileumi 

alapra ! 



„Tekïnis a te szolgád imádságára és könyör-
gésére, óö Uram, én Istenem, ßogy meghalljad a 
dicséretet és az imádságot, amellyel a te szolgád 
könyörög előtted a mai napon ; ßogy a te szemeid 
e Qázra nézzenek éjjel és nappal, e ßelyre, amely 
felől azt mondottad: Ott lészen az én nevem ; 
fjallgasd meg ez imádságot, mellyel könyörög a 
te szolgád e Qelyen". 

Királyok I. könyve S, 26—29. 



r * így ünnepeltünk. 
A jubileum meghívója. 

A G Y Ő R I Á G . H. EV. E G Y H Á Z K Ö Z S É G T E M P L O M A 

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN LESZ 150 ÉVES. 

EBBŐL AZ ALKALOMBÓL A GYÜLEKEZET A REFORMÁCIÓ 
EMLÉKÜNNEPE ELŐTT VALÓ VASÁRNAPTÓL ADVENT ELSŐ 
VASÁRNAPJÁIG, OKTÓBER HÓ 27-TŐL DECEMBER HÓ 1-IG 

JUBILEUMI HÓNAPOT 
TART, 

MELYRE MINDEN EGYHÁZTAGOT SZERETETTEL HIV ÉS VÁR 
A GYŐRI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKÖZSÉG ELNÖKSÉGE. 

Â jubileumi hónap ünnepségeinek sorozata a következő : 

OKTÓBER 27-ÉN 

bibliavasárnap. 
Délelőtt Va 10 órakor i s tent i sz te le t . A szent szolgálatot végzi : D. Kapi Béla 

püspök. 
Délután 5 órakor vallásos estély, melyen előadást tart : Németh Géza s. lelkész r 

„A biblia templomépítő munkája" címen. 
Zenei műsor: Karg Eiert: Trio. (Isten felséges adománya). Utójáték. (Hogyne 

dicsérném az Istent). Orgonán játssza : Fodor Kálmán karnagy. 

OKTÓBER 28-tól NOVEMBER 2-ig 

reformációi hét, 
amelyen minden nap van előadás „Magyar reformátorok" összefoglaló 

cím alatt. 

OKTÓBER 28-án este Va 7 órakor „Luther m a g y a r tanítványai". Az elő-
adást tartja : D. Kapi Béla püspök. 

OKTÓBER 29-én este Va7 órakor „Énekes reformátoraink". Az előadást 
tartja : Túróczy Zoltán lelkész. 



este '/a 7 órakor „ Isko laszervező reformátoraink". Az 
előadást tartja : Strasser Sándor leánygimnáziumi igazgató, 
egyházi iskolaszéki elnök. 
d. e. 1 h 10 órakor reformációi ünnepi i s tent iszte let . 
Végzi : Túróczy Zoltán lelkész. Az egyházi énekkar Men-
delssohn Motettáját énekli. Istentisztelet végeztével úr-
vacsoraosztás, amelyen győii gyülekezetünk régi szokása 
szerint a presbitérium Is testületileg járul az Úr oltárához. 
D. u. 5 órakor vallásos estély : „Luther v a l l á s o s s á g a 
— a mi v a l l á s o s s á g u n k ? " Előadás. Tartja : D. Kapi 
Béla püspök. Fodor Kálmán karnagy orgonán játssza Reger 
Max: (.Fantasia és fugá'-ját. 

NOVEMBER 1-én este Va.7 órakor: „ E g y h á z s z e r v e z ő reformátorok". 
Az előadást tartja : D. Kapi Béla püspök. 

NOVEMBER 2-án este V2 7 órakor: „A m a g y a r reformátorok h a t á s a é s 
je lentősége". Az előadást tarja: Szabó József püspöki 
másodlelkész. 

NOVEMBER 3-tól kezdve minden vasárnap vallásos estély keretében járjuk 
végig a 

győri templomok 
történetét. Az előadások kísérő zenei műsora ugyanazon kor szellemi terméke, 

melyből az előadásban szóbanforgó templom való. 

NOVEMBER 3-án d. u. 5 órakor: „Vándor templom a Dunán-innen é s 
Dunán-túl". Az előadást tartja : D. Kapi Béla püspök. 
Zenei műsor: J. P. Sweelinck (1562—1621): Variáció. 
Ifjú életemnek vége van. Scheidt Sámuel (1587—1654): 
Korál. Orgonán játssza: Fodor Kálmán karnagy. 

NOVEMBER 10 én d u. 5 órakor: „Megosztott templom a Belvárosban. 
Az előadást tartja : Túróczy Zoltán lelkész. Zenei műsor : 
Buxtehude (1637—1707) : Ciaccona. Orgonán játssza : Fodor 
Kálmán karnagy. Schütz Henrik (1585—1672): Miatyánk. 
Énekli az egyházi énekkar. 

NOVEMBER 17-én d. u. 5 órakor: „Égő templom a z Újvárosban". Az 
előadást tai t ja: Szabó József püspöki másodlelkész. Zenei 
műsor: Bach J. S. (1685—1750): G-dur praeludium és fuga. 
Orgonán játssza : Fodor Kálmán karnagy. Händel F. (1685 
— 1759) : Ária. Énékli : H. Kiss Margit. 

NOVEMBER 24-én d. u. 5 órakor : „Fatemplom a Roth-udvaron". Az 
előadást tartja: Túróczy Zoltán lelkész. Zenei műsor: Te 
vagy Istenem. Énekli a gyermekkar. 

NOVEMBER 27-én szerdán este V2 7 órakor, az avatási évforduló napján : 
„Megtűrt t emplom a z ártérben". Az előadást tartja : 
D. Kapi Béla püspök. Zenei műsor : Mendelssohn (1809— 
1847): Miatyánk szonáta. Bramhs J. (1833—1897): G-moll 
praeludium és fuga. Orgonán játssza : Fodor Kálmán karnagy. 

OKTÓBER 30-án 

OKTÓBER 31-én 



DECEMBER 1-én d. e. V2 10 órakor jubileumi ünnepi i s tent iszte let . Az 
igehirdetést végzi : D. Kapi Béla püspök. Az egyházi ének-
kar Nosz Margit 80. zsoltárját énekli. Utána 
d. e. 11 órakor a templomban jubileumi d í szközgyűlés . 

1. Imádkozik D. Kapi Béla püspök. 
2. Dr. Höfer Vilmos egyházközségi felügyelő megnyitó beszéde. 
3. Hitelesítők kiküldése. 
4. Beszámoló a jubileumi munkálatokról. Beterjeszti: Jó.'fay Jausz Lajos tráicd-

felügyelő. 
5. Ünnepi nyilatkozat. Beterjeszti Túróczy Zoltán lelkész. 
6. A közgyűlés berekesztése és imádság. 

D. u. 5 órakor vallásos estély, melyen Szabó József püspöki 
másodlelkész tart előadást: „A mai templom" címen. 
Zenei műsor: Bevezető: Bach J. S. : Es dur hármas fuga. 
Orgonán játssza : Fodor Kálmán karnagy. Karénekek : a) 
Schütz : Miatyánk, b) Mendelssohn : Motetta, c) Nosz 
Margit : 80. zsoltár. 



Mi neked a templom ? 
D. Kapi Béla püspök igehirdetése 1935. szeptember 22-én 

a megújított templomban tartott első istentiszteleten. 

I. Péter 2, 5—10. „Ti magatok is mint élö kövek 
épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki ál-
dozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a 
Jézus Krisztus által. 

Azért van meg az írásban: Imé szegeletkövet teszek 
Sionban, amely kiválasztott, becses, és aki hisz abban, 
meg nem szégyenül. 

Tisztesség azért néktek, akik hisztek, az engedet-
leneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, 
az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s 
botránkozásnak sziklájává; 

Akik engedetlenek lévén, megütköznek az Igében, 
amire rendeltettek is. 

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessé-
tek Afinak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő cso-
dálatos világosságára hívott el titeket; 

Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten 
népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most 
pedig kegyelmezettek vagytok." 

Ünneplő győri gyülekezet! 
Testvéreim a Krisztusban! 
Úgy áll előttem megújított, másfélszázados templomotok, 

mint az ünneplő ruhába öltözött, vőlegényt boldogan váró meny-
asszony. 

Hófehér faláról rátok világít áldozatkészségtek pazar bősége. 
Megújult az oltár. Márványfoglalatot kapott a hősök emléktáblája. 
Ifjaink és leányaink áldozatának és emlékezetének könnye mereve-
dett meg abban. 

Megszólít a megújult templom: köszönöm, hogy új ünnepi 
ruhával feldíszítettetek! Felétek fordul gyülekezetünk könnyes 
arca: köszönöm, hogy az én régi templomomat áldozatkész hűség-
gel megújítottátok! Megszólalnak azok az imádkozó hívek, kik 
Isten hajlékában életük legboldogabb óráit töltik: köszönjük, hogy 
a lelkünk templomát építő templomunk szépségét visszaadtátok! 

De a felolvasott szentige első verse figyelmeztet bennünket, 
hogy a templomépítési munka még nincs befejezve. Minden temp-
lomépítés örök befejezetlenség. Csak az emberkezek által elvé-
gezhető munkát lehet elvégezni, de mindig befejezetlen marad az, 
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aminek szolgálására a templom megépült. Minden templom egy 
örökkévaló templomépítési munkának a megkezdése. „Ti magatok 
épüljetek lelki házzá!", kiáltja felétek az apostol. 

Azért a másfélszázados templom megkérdezi tőled: 
Mi neked a templom? 1. Szegeletnek alapköve; 2. Életnek 

építőköve; 3. ítélet megütközés köve; 4. Szeretetnek záróköve. 
/ . A templom az élet szegeletköve. 
„íme, szegeletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, be -

cses és aki hisz abban, meg nem szégyenül." 
A szegeletkö az épület legfontosabb része. Fundamentomkö. 

Rajta nyugszik az egész épület terhe. Hordozza a falakat és a te -
tőzetet. Ezt a feladatot csak tömör, kemény, ellentálló, megingat-
hatatlan kő töltheti be. 

A templom szegeletköve Jézus. Azért templom a templom, 
mert Jézus a szegeletköve. 

A szegeletkö három örök emberi vágyódást old meg. Az em-
ber meg akarja ismerni önmagát és ráeszmél arra az igazságra, 
hogy az élet értelme a lélekben válik világossá. Második örök vá-
gyódása, hogy találkozni akar Istennel, mert Isten a találkozás-
ban válik számára élővé. A harmadik örök vágyódása, hogy meg 
akarja oldani Istennel való ellentétét. Egész valóját áthatja bű-
nösségének megsemmisítő tudata. Rájön arra, hogy bűne elsza-
kítja Istentől s a Mennyei Atya elfordítja tőle jóságos arcát. 

A templom megoldja lelked mindhárom örök vágyódását. 
Megmondja neked, hogy ki vagy, mi az Isten, hogyan oldhatod 
ineg bűnösséged nehéz kérdését? 

Másfélszázaddal ezelőtt megépített templomunknak Jézus 
volt a szegeletköve. Azért munkálkodhatott sok ezer ember áldá-
sára, mert Jézust tette az egyház örök fundámentomává. Most 
megújult a templom. Aranyékítésü fehér oltára új ruhában ragyog 
feléd, de azért változatlanul a régi maradt. Szószéke is megújított 
köntösben tekint rád, de azért változatlanul a régi maradt. Csak 
külsője változott, benső lényege és örök hivatása ugyanaz maradt: 
Jézust teszi szegeletkővé. 

A megújított templom megkérdezi tőled: mi neked a temp-
lom? Elhozod-e magaddal a régi templomból azt a bizonyosságot, 
hogy itt kapod meg életed egyetlen szegeletkövét, az örökkévaló 
Krisztust? Életedet nem építheted futóhomokra, süppedő zsom-
békra, vagy mesterségesen összehordott porlós földre.Az élet vál-
ságai mindig abból keletkeznek, hogy az emberek nem szegelet-



kőre, hanem mulandó értékekre építik életüket. Vagyonra, szellemi 
képességekre, társadalmiállásra, műveltségre. Össze kell omolnia 
minden életnek, mely hazug fundánientomra épül. Csak egyetlen 
egy igaz szegeletkő van, mely minden életkérdésedet megoldja, 
mely megmondja, ki vagy, megmutatja Isten arcát, találkoztat az 
örökkévalóval és megszünteti bűnösséged rettenetes kérdőjelét: a 
Jézus Krisztus. Ettől függ életed iránya, életed berendezkedése, 
•emberek közt való elhelyezkedésed, Istenhez való viszonyod. 

A megújított templomban mondd el a régi hitvallással: ne-
kem ez a templom szegeletkő, mert Jézust teszi életem alapjává! 

2. A templom az élet építőköve. 
Nem holt kő, nem mozdulatlan kő, hanem a templomfalba be -

épült építőkő. Krisztus ez az építőkő. Élő személyiség, életet te-
remtő erő. Ahol Krisztus van, ott élet van. Krisztus által a temp-
lom élőkővé lesz az ember életében. 

Krisztus az ő igéje által válik a templomban élőkővé. A szó-
szék munkája tulajdonképpen titokzatos, szent életközlés. Nem is az 
ige simul az ember életébe, hanem maga az élő Krisztus lép velünk 
közösségre s lelkével megtölti egész valónkat. Azt mondja: kö-
vess engem! Bepillantunk az élet első nagy titkába: életünk Krisz-
tus követésében válik igazi életté. Feltárja ennek az életnek benső 
jellemvonását is: vedd fel a te keresztedet és úgy kövess engem! 
Az igazi élet Krisztus-követés, az igazi Krisztus-követés kereszt-
hordozás. Ez az élet törvénye. 

De ez a templom éppen a te számodra akar életkő lenni. Isten 
igéje mindenkihez szól és mégis mindig tehozzád szól. Személyte-
lenül szólal meg a szószék magasságában, de mire szívedhez ér-
kezik, személyivé válik. Téged keres, nevedet kiáltja, szívedet 
fogja, életedet formálja. Rólad beszél, téged ráz, nálad akar vala-
mit elérni, belőled akar valamit teremteni. 

Sok embert tévútra vitt az emberi bölcseség és a balgatagok 
tanácsa. Veszedelembe döntötte saját akarata és vágya. Megron-
totta és tönkre tette életét a világ kísértése és ezer alakban fel-
bukkanó veszedelme. Összeomlott életek, megsemmisült boldog-
ságok tesznek erről bizonyságot. De aki Istenigéjét tette építő-
kővé, az minden változásban megáll és megőrzi az élet megma-
radó értékeit. 

A templom életkő. Nemcsak az élet tartalmát biztosítja, ha-
nem életerőt is közöl veled. Hányszor jöttél ide a templomba ki-
száradt, csüggedt lélekkel s kietlen sötétnek láttad életedet. Mint-
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ha sötét rengetegben eltévedtél volna s felvillanó csillagsugár nél-
kül, halálos összeroskadásig kellene bujdokolnod. De itt megszó-
lított az Isten. Igéje ráhullott korbácsolt lelkedre. Valaki rád ha-
jolt, kezébe vette elkínzott szívedet és beszélt hozzád. Beszéde 
bevilágított életed titkába és megerősített. Látni kezdtél az éjsza-
kában. Felemelkedtél a csüggedés porából s elindultál új erővel a 
kötelesség útján. Életedben így vált az ige építőkővé. 

Életkövet jelent az oltár is. Bűnbánatra hív és azt mondja:: 
add át minden terhedet annak, ki érted a kereszten meghalt. Ez a 
legdrágább életkő: Isten bűnbocsátó kegyelme. Ez az életkő ne-
ked minden. Nélküle az Ige sem lenne életkő. Nélküle minden é r -
téked semmivé foszladoznék, mint csalóka álmod, melyben beteg-
ágyon erősnek, egészségesnek álmodod magadat,pedig valójában 
nyomorult, összetört, halálos beteg ember vagy. Semmit sem ér 
jóságod, erkölcsöd, kötelességteljesítésed, műveltséged. Ezek 
mind csak látszatértékek. Téged csak egyetlen egy tarthat meg: a 
kegyelem. Ez a legdrágább életkő. 

Legyen a szószék és oltár által ez a templom életkő számodra 
és tanítson meg arra, hogy csupán egy élet van, a Krisztusban 
való élet és annak építőköve: az ige és a szentség. 

3. A templom a megütközés köve. 
„A kő, amelyet az építők megvetettek, lett megütközésnek 

kövévé s botránkozásnak sziklájává, mert kik engedetlenek lévén,, 
megütköznek az Igében, amire rendeltettek is." 

A templom nemcsak építőkő, hanem megütközés köve is azok 
számára, akik megfelejtkeznek igazi emberi voltukról. A megüt-
közés kövén összetörik az emberi gőg, elbizakodottság és dölyfös-
ség. Az emberek értékelése szerint olyan nagyon fontos társa-
dalmi, vagyoni, műveltségi különbségek, a megütközés kövén 
megsemmisülnek. Változhatatlan örök törvényként kidolgozódik a 
templom igazi embere: a kegyelem után kiáltó bűnös és a kegye-
lembe fogadott megváltott ember! Mit büszkélkedsz, mire alapítod 
gőgös követelődzésedet? Mindnyájan egyenlők vagyunk! Bűnös, 
kegyelemre szoruló emberek! A templomban lehull életedről az 
álarc. Meglátod magadat szennyesnek, foltosnak, kendőzetlennek 
és megérted azt, hogy nem vagy Isten gyermekségére méltó. Régi 
embered beleütközik a templomkőbe és darabokra törik. 

A templom mindenki számára megütközés köve. A publikánus 
lelkületű imádkozok és a farizeusi imádkozok számára. Azoknak, 
kik igét hallgatnak és azoknak, kik úgy tesznek, mintha igét hall-
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gatnának. Azoknak, kik bünbánatban összetörve leroskadnak a 
kegyelem zsámolyára és azoknak, kik üres szívvel, hit nélkül lép-
nek a kegyelem oltára elé. Azoknak, kik Isten igéjének hallgatá-
sára felsereglenek és azoknak, kik elhaladnak a templom előtt. A 
templom minden ember számára megütközés köve. 

Fehér falainak világító aranydiszítésével, anyai ölelésre tá -
ruló oltárával komoran ál! eléd másfélszázados templomunk. Vi-
gyázz, a te számodra is megütközés köve. Tanít, nevel, erősít, for-
mál, ostoroz, gyógyítgat. Minden munkájával azt akarja, hogy 
tisztuljon lelked és életed, hogy eszmélj örökkévaló lelked követe-
léseire és felelősségedre. 

4. A templom a szeretetnek záióU'ive. 
Mi neked a templom? Fehér kövekből megépített szent oltár, 

melyben elkészülsz az élet küzdelmére. Tanító és nevelő élet-
iskola, melyben fegyvereket találsz a kísértés, a bűn és a szenve-
dés elleni harcra. Drága kincsesház, melyből soha sem mégy haza 
üres szívvel. Igen, ez a templom. De mind ez Istentől van, mind ez 
kegyelem. A szeretet záróköve. 

Mi neked a templom? A szeretet háza. Alkalom az Istennel 
való boldog találkozásra. Eléje tárod szomjúhozó szívedet s en-
geded, hogy megüdítsen. Lábaihoz ülsz és hallgatod örökigazságú 
tanítását. Átadod neki életed felét és átveszed tőle neked szánt 
ajándékait. Szeretet, átérzett és megmutatott szeretet. 

Mi neked a templom? A közösség boldog háza. Falai között 
másfélszázad lelke áramlik. Karzatai, kövei, padjai nagy idők em-
lékeiről beszélnek. Tudod, melyik helyen ült az édesapád, a nagy-
apád. Magad előtt látod az édesanyádat, amint leül megszokott 
helyére, azután ráhajt ja fejét énekeskönyvére és csendesen imád-
kozik. Talán most te is ezen a helyen ülsz. Ugyanezen a helyen ül 
majd a fiad, a leányod. Ennél az oltárnál térdeltél és imádkoztál. 
Ennél az oltárnál térdelt és imádkozott az édesapád és az édes-
anyád. Talán majd a fiad, a leányod és az unokád is. 

Prédikál a mult és prédikál a messze jövendő. Mindegyik azt 
mondja: a templom a szeretetnek a köve. A fundamentomon falak 
emelkednek, de azokba a hit kövei épülnek bele s az egészre rá-
borul a szeretet boltíve. 

Ne félj hát attól, hogy a templom csak kő, kő és mindig csak 
kő. Hideg, merev, kemény kő. Ahol ég a földdel, Isten az emberrel, 
mult a jövendővel találkozik, ott élet, boldogság, szeretet és ke-
gyelem van. 
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A csendes falak között halk léptekkel, világító arcú, sápadt 
homlokú asszony közeledik feléd. Kinyújtja kezét, hivogat, marasz-
tal. Gyöngéd, intő, korholó szavakat szól hozzád. Ha dideregve 
jössz, két karjával felemel. Ha fájdalom és bűnbánat súlya alatt 
elalélsz, keblére szorít s szíve vérével melenget. 

Ki ez a sápadtarcú asszony, ki egyszerű ruhájában királynői 
méltóságot rejtve, végighalad az ősi falak között? 

A megújított templomban hajtsd fejedet áldó keze alá s 
mondd csendes boldogsággal: Édesanyám! Ámen. 



Oltárunk és szószékünk 
a hősi halottak két emléktáblájával. 



Győri templomok. 
Vándor templom a Dunán innen 

és Dunán túl. 
A templom a legnagyobb egyéni és közösségi érték. A szülői 

hajlék mellett semminek sincs oly nagy lélekfejlesztő, egyéniség-
iormáló hatása, mint a templomnak. Belenyúl a szívünkbe, gon-
dolatainkat nemesíti, szélesebb határkörü új világba emel fel, 
amelynek mélyebb a mélysége és magasabb a magassága. Megál-
lapítja Istenhez és emberekhez való viszonyunkat, értékelési szem-
pontokat ad, kifejleszti életszemléletünket. A templom minden 
ember számára magasabbrendü világba való beiktatódást jelent. 
Lelki felsőbbrendűséget biztosít. Mindennapi életünkbe pedig drá-
ga fenntartó értékeket ajándékozgat: kenyeret a léleknek, balzsa-
mot a vérző szívnek, forrásvizet a tikkadt vándornak. Bárhová so-
dorjon az élet vihara, világvárosok márványoszlopsoron nyugvó 
bolthajtásainak árnyékában is visszavágyódik lelkünk szülőváro-
sunk egyszerű templomába, ahol a legnagyobb világtörténeti ese-
mény zajlott le bennünk: életünkbe belépett a Krisztus, megfogta 
kezünket és megcsókolta homlokunkat. 

A templom nem csak egyéni, hanem nagy közösségi érték is. 
Minden más közösség a külső kényszer eszközeivel dolgozik. A 
templom az ember szabad, önkéntes érzéseit kelti életre és ezek 
által teremt közösséget. Minden más közösség csak emberekkel 
egyesít, a templom az Istenen keresztül gyűjti közösségbe az em-
bereket. Minden más közösség földi célokat szolgál, a templom az 
emberiség örökkévaló lelki érdekeit szolgálja. Isten embereit, 
Krisztus hivő munkásait gyűjti egybe. A templom által maroknyi 
embercsoport hatalmas táborrá erősödik. A szunnyadó öntudat 
égretörő tűzoszloppá gyúlad. Értékesítés nélkül szétszórt ember-
erők egymás mellé illeszkednek és hatalmas, öntudatos tömeg-
erővé válnak. A templom mindig csodálatos közösségi érték. 

A templom a gyülekezet és a gyülekezeti élet középpontja, 
ezért története egybefonódik a lélek és a közösség történetével. 
Minden ember számára történetet jelent a templom. Azok számára 
is, akik templomba járnak, azok számára is, akik azt elkerülik. A 
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közösség történetét is kiolvashatjuk a templom történetéből. 
Megvilágosodik szemünk előtt a gyülekezet munkája, küzdelmes 
múltja, külső és belső erőfeszítése. Világosan látjuk, hogy mit tett 
a gyülekezet a templomért, és mit tett a templom az emberek lel-
kéért, az egyházért, az Isten országáért. 

Az 1935. esztendő november hónapját győri gyülekezetünk 
jubileumi ünnepség időszakává tette. December hó 1-én templo-
munk 150 esztendős lesz. Erre a jubileumi ünnepre készülve, no-
vember vasárnapjait is ünneppé tesszük s mindegyik vasárnap kö-
zéppontjába egy-egy régi, elpusztult templomunkat állítjuk. így 
haladunk vasárnapról-vasárnapra, templomtól-templomhoz, míg-
nem elérkezünk a jubileum napján a mai 150 éves templomunkhoz. 
Templomok történetének ködös képében így látjuk meg gyüleke-
zetünk küzdelmes történetét. Egy egész templomsor áll előttünk. 
Mindegyik templom egy darab lüktető, drámai feszültségű törté-
net s a gyülekezet életének egy eleven része. 

Az első templom története ezt a címet hordozza homlokán: 
Vándortemplom a Dunán innen és Dunán túl. 

A protestantizmus gyorsan elterjedt Győr városában. Akkori-
ban Győr várának nagy jelentősége volt. A várőrség nagy része 
németekből állott, kik az evangélium hitét magukkal hozták a re-
formáció hazájából. Evangéliumi vallásos életükről német evan-
gélikus lelkészek gondoskodtak. A történeti viszonyok is kedvez-
tek az evangélikus vallás elterjedésének. Győr mellett húzódott a 
hadak útja. Ezen az úton robogtak fel Budavár elfoglalására II. 
Joachim brandenburgi választófejedelem és Móric szász választó-
fejedelem seregei. Kíséretükben evangélikus lelkészek is voltak, 
akiknek Luther és Melanchton külön is lelkükre kötötték, hogy 
mindenütt terjesszék az evangéliomi világosságot. A közeli Pápa 
városában egy buzgó iskolamester működött. Magyaróváron Hu-
szár Gál harcolt a reformáció igazságai mellett. Jóllehet a refor-
máció hivei sokan voltak, mégis hiába kértek engedélyt templom-
építésre. Templom nélküli nép voltak. 

Ez időben Rueber volt a Győrött levő német fekete lovasok-
nak ezredese. Buzgó, határozott jellemű evangélikus férfiú, külön 
evangélikus lelkésze volt: M a g d e b u r g i J o a c h i m . Ha nem 
volt is a protestánsoknak templomuk, Rueber ezredesnek senki 
sem tilthatta meg, hogy házában istentiszteletet ne tartson. Rue-
ber háza a piacon (a mai Széchenyi-tér 12. sz. ház helyén) állott. 
Vasárnaponként a város 8 oldalán megfúvatta a kürtöket s ezzel a 
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nyolcas kürtszóval hívta Győr várának protestáns híveit isten-
tiszteletre. 

A Rueber-ház ezredesi terme volt a győri gyülekezet első 
imaháza. Azóta eltűnt már ez a régi történeti emlékű ház. Szét-
hordták köveit. Porrá vált az első gyülekezet is, mely a vitéz vár-
parancsnoknak termes szobáiban összegyülekezett, vagy a piaci 
árusok között összeseregelve hallgatta a tárt ablakokon kiszűrődő 
prédikációt. A német gyalogos landsknecht katonáknak pedig Áb-
rahám nevű predikátorjuk volt, aki a káptalandombon lakott. 

Magdeburgi Joachim távozása után a rostocki S c h u b a r t 
J á n o s tábori lelkész gondozta a győri protestánsokat. Schubart 
után R e u t e r L é n á r d következett. Ekkor már annyira meg-
erősödött a gyülekezet, hogy magyar lelkészt is alkalmazott S i-
b o l t i D e m e t e r személyében. 

A XVI. század végén a protestánsok olyan nagy súllyal bír-
tak, hogy egy megyegyűlési határozat kénytelen volt kimondani, 
miszerint a tisztviselők egyrészét közülük kell választani. 1592-
ben Kuthassy János győri róm. kat. püspök beiktatásakor a pápai 
nuncius azt jelentette Rómába, hogy ennek a városnak van ugyan 
600 tűzhelye, de a lakossága nagyobbrészt eretnek. 

Ez időben a protestánsok a S z e n t I s t v á n vértanúról el-
nevezett templomot veszik birtokukba. Düledező, tépett tetejű, 
roskadozó templom. Német templomnak nevezték. A mai megye-
ház nagytermének és udvarának helyén állt. 

1594-ben a török elfoglalta Győr várát. A székesegyházat 
az ablakokig földdel töltötte meg és erőddé alakította át. A többi 
templomot mecsetnek használta. Nem tudjuk, hogy a düledező 
Szent István templommal mi történhetett. A róm. kat. püspök a 
török jöttére Pozsonyba menekült, a káptalan pedig Sopronba 
tette át lakóhelyét. Ez időben S i b o 11 i D e m e t e r protestáns 
püspök volt a gyülekezet lelkésze. 

Csakhamar fordúlt a történet kereke. 1598. május 28-án, hús-
vét második ünnepén petárda robbant fel a győri vár kapujánál. A 
gomolygó füsttengeren át berobogott Pálffy Miklós és Schwarzen-
berg Adolf serege. Patakokban ömlött a vér a vár kövezetén, holt-
testek fedték a sáncfalakat. Magyar fegyver lett úr a vár felett. De 
ugyanakkor idegen hatalom terítette gyászfekete szárnyát Győr 
üszkös házsorai fölé. A protestáns üldözés ismét lángra lobbant. 
Gyülekezetünk pásztorait elkergették, templomát elvették. Rudolf 
császár a várőrség protestáns lelkészét is elparancsolta. Megtil-
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totta az istentiszteletek tartását. B r e u n e r J á n o s b á r ó ke-
rült a várparancsnoki méltóságba, aki 1606—1633-ig parancsno-
kod a vár fölött. A protestánsok elleni gyűlöletében megfogadta, 
hogy azok kiirtására mindent elkövet. Lelkészeiket elüldözte, nem 
engedte hogy templomot szerezzenek. Az üldözés módjáról és mér-
tékéről nem tudunk fogalmat alkotni magunknak, de azt bizonyo-
san tudjuk, hogy az 1606-iki bécsi béke-törvényt a róm. kath. 
püspök nem engedte végrehajtani. Breuner várparancsnok 1606. 
november 9-én külön feliratban a várőrség felváltását kérte. Küld-
jenek idegen katonákat, mert az ittlévő magyar vitézek között sok 
az evangélikus és református katona s azok mindenáron templo-
mot akarnak építeni. Még Thurzó György evangélikus nádort is 
megkörnyékezték, hogy tekintsen el a bécsi békében biztosított jo-
goktól és ne vegyen tudomást arról, hogy a győriektől elvétetett a 
templomépítés joga. 

De a protestánsok nem tudtak belenyugodni abba, hogy ne 
legyen templomuk. Hatóságtól hatósághoz mennek s nem szűnnek 
jogukat követelni. Végre azt a választ kapják, hogy Győrött nem 
kaphatnak ugyan templomépítési engedélyt, de ha akarnak, épít-
senek templomot a Duna túlsó part ján: Pataházán. A protestánsok 
ezt a megoldást is elfogadják. Annyira vágyódnak templom, gyü-
lekezet, egyház, vallásos élet után, hogy minden megoldás jobb 
nekik a templomnélküliségnél. 

A vár protestáns védőőrsége P a t a h á z á n megvásárol egy 
elzálogosított telket. Itt építik meg a győri protestánsok templo-
mát. Ide járnak templomba sokszor jégzajláson át, viharban, éle-
tüket veszélyeztetve. De mindennél drágább nekik az a boldog va-
lóság, hogy van templomuk és imádhatják Istent saját vallásos 
meggyőződésük szerint. 

Ez a pataházai templom kőbe épített vádbeszéd azok ellen, 
akik magyar törvény ellenére, a magyar testvériség megtagadásá-
val lehetetlenné tették Győr városában protestáns templom építé-
sét. De egyszersmind köbe épített bizonyságtevés arról is, hogy 
milyen hatalmas volt az akkori nemzedék egyházszeretete és val-
lási meggyőződése. 

A pataházai templom megépítése nem szüntette meg az üldö-
zéseket. Az 1619-ik évi országgyűléshez irt panaszukbon e lmond-
ják a protestánsok, hogy „őket a pogány török kezéből kiszabadí-
totta ugyan a szent Isten, de utána a keresztyének kezébe juttatta 
s ezóta nem hallgathatják Isten igéjét. A Dunán kénytelenek át-

2 
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menni égiháborúban, jégzajlásban, de azért Istenükről el nem fe-
lejtkeznek és nem is akarnak elfelejtkezni. Nagy siralommal kell 
eltemetniök halottjaikat, mert prédikátoraikat és deákjaikat nem 
eresztik be a városba, hogy tisztességesen, keresztyén szokás sze-
rint azokat énekszóval a városból kikísérvén, eltemethessék. Ke-
reszteletlenül halnak meg gyermekeik. Gyónás nélkül hunyják le 
örök álomra szemüket betegeik. Nincs esketés. Vigasztalás nélkül 
gyötrődnek a betegágyon testvéreik. Lelkészeik a városba sem me-
hetnek be, holott zsidónak, töröknek, cigánynak, oláhnak, rácnak, 
lopónak, gyilkosnak, parázna, tisztátalan személyeknek szabad a 
városban tartózkodniok, csak a protestáns lelkészeknek nem. El-
hagyatottan, kiverten, meggyalázottan élnek. Megnehezült, fájdal-
mas vitézlő nemes személyek nem hallgathatják Isten igéjét. Már 
pedig a sereg tisztessége ellen van, hogy prédikátoraik nem lak-
hatnak közöttük. A felséges Istennek is ellene vagyon, hogy a drá-
ga evangéliumnak hirdetését a pap urak kipellengérezik a várban. 
Vájjon nem haragudhat-e meg ezért az Úr Isten, és nem adhat ja-e 
a várat az ellenség kezébe? Kérik az ország nagyságos kegyelmes 
urait, hogy könyörüljenek rajtuk, hogy lágyítsák meg lelki rabsá-
gukat, hogy valamikor az Isten meg ne haragudjék érette és meg-
búsulván, pogány kézre ne bocsássa e véghelyet." 

A panaszirat eredménytelen volt, sőt még elszántabbá vált 
az üldözés. A céheknek a protestánsok nem lehettek tagjai. Min-
denkit eltiltottak a protestáns prédikátorok hallgatásától. A tila-
lom ellen vétővel két forint bírságot fizettettek, ismétlődés esetén 
a céhből is kizárták. 

1626-ban Győrött letelepülnek a jezsuiták, kik csakhamar ki-
mondják a pataházai templom fölött a halálos ítéletet. Azon a cí-
men, hogy az eladó Szalay György nem szólította fel az elsőbb-
ségi igénnyel bíró Babóti Ferenc esztergomi kanonokot és Alsoki 
Mártont, megindították a visszavételi eljárást. A hatóság kimon-
dotta, hogy a pataházai templomot fegyveres erővel elveszi a pro-
testánsoktól. Elérkezett a szomorú nap. Hatósági személyek, ka-
tonák, papok lepték el a pataházai templom környékét. Kihirdet-
ték az ítéletet és a templomot erőszakkal birtokba vették. Ekkor 
történt, hogy Laki Miklós, az őrség egyik tisztje, kirántotta 
kardját és testével akarta megvédelmezni a templomot az erőszak 
ellen. A templom elveszett. A győri protestánsság ismét templom 
nélküli nép lett. 

Ez a vándortemplom története. A Széchenyi-tér egyik házá-
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Tiak bolthajtásos termében kezdődött, a Szent István-templom 
düledező falai között folytatódott, azután elérkezett a pataházai 
templomhoz. Hova lettek ezek a templomok? Vájjon a helyükön 
kívül maradt-e belőlük pár fundámentomkő, néhány tégladarab, 
vagy egy-két üszkös gerenda? Ki tudja bizonyossággal megmon-
dani, hogy tulajdonképpen hol állhatott a Rueber-ház? Hol állt 
a Szent István-templom oltára? Melyik az a darab föld, melyen 
Pataházán véres verejtékkel, boldog könnyezéssel templomot épí-
tettek őseink? Elpusztult minden egészen? 

A templomoknak csodálatos misztikus történetük van. Soha-
sem pusztulnak el egészen! Összeomló régi templomokból ván-
dorkövek indulnak el a história jövendőbe vezető országútján. 
Észrevétlenül beleépülnek egy-egy új templom falába s a régi 
templom lelkével megtermékenyítik azt. 

A Rueber-ház oltáráról vándorútra kelt egy-két kődarab, 
vagy talán egy kioltott oltárgyertya. A Szent István-templomból 
elindult néhány tégla és gerenda. A pataházai templomból is á t -
szállt a Dunán egy-két orom-darab. Beleépültek a következő 
templomokba, hogy azután azok összeomlása után folytassák 
vándorútjukat későbbi templomok felé. 

Ezek a kövek elkezdenek prédikálni. Megkérdezik a mai nem-
zedéktől: vágyódsz-e annyira az Isten igéje után, mint a régi Győr 
protestáns népe, mely kürtök szavára elindult a Piac-tér felé, hogy 
a nyitott ablakon át Isten igéjének legalább egy szavát befogad-
hassa a lelkébe? Megállsz-e olyan bátran az egyház igazsága 
mellett, mint a Szent István vértanú templomának népe, kik felett 
korbács suhogott, kik mögött börtönajtó csikordult? Van-e ben-
ned annyi áldozatkészség, lemondásra való hajlandóság az egy-
házért, templomért, mint amennyi a pataházai templom népének a 
lelkét eltöltötte? Élnek-e ma is Rueber ezredesek, Torkos Péter 
városbírák? Vannak-e a gyülekezetnek erőslelkü, bátor, megálló 
patrónusai? Vannak-e hívő, áldozatos, mindenrekész presbiterei? 
Vannak-e Laki Miklósai, akik szablyára tett kézzel, még életük 
árán is hajlandók megvédelmezni az egyház val lásszabadságát? 

Beszélnek a régi mohos templomkövek. 
A templomkövek beszélnek? 
Isten lelke beszél! 

D. Kapi Béla. 

5* 



Megosztott templom a Belvárosban. 
Ebben a jubileumi hónapban gyülekezetünk régi templomai-

nak történetén megyünk át. 
Az a templom, melyről ma lesz szó, nem magasba szökelö 

tornyú. Egészen egyszerű kis belvárosi magánház. Aki elment 
mellette és nem volt ismerős a helyzettel, annak fogalma sem voit 
arról, hogy templom az az egészen igénytelen kis ház. Tulajdon-
képen nem is érdemli meg a templom nevet. Nekünk azonban 
mégis drága kincs, mert emlék. Az emlék értékét pedig nem pénz-
zel, hanem szívvel mérik. Csak negyedszázadig szolgált Istennek, 
de ha hozzámérjük azokat az esztendőket, amelyek alatt a vá-
gyakban élt ez a templom és azokat az időket, amelyekben e gyüle-
kezet könnyei hullottak azért, hogy ez a templom elvétetett, akkor 
kereken félszázad zajlott le körötte a győri gyülekezet történeté-
ből, az 1637—1681. esztendő. Név gyanánt ezt a nevet adtuk en-
nek a templomnak: „Megosztott templom a Belvárosban". 

A mult Vasárnap szó volt már arról, hogy a pataházai, saját 
erőnkből felépített templomot elvették ellenségeink. A győri evan-
gélikusság nem tudott ebbe belenyugodni. Hosszú ideig csak be-
felé folytak a könnyei. Mikor 1637-ben trónra lépett III. Ferdi-
nánd, akinek személyében új szellem érvényesülését vélték látni, 
egyszerre felébredt a győri evangélikusok szívében is a vágy, hogy 
a pataházai templomot vissza kell szerezni. Az 1638,-i országgyű-
lésen a győri követeket is ott találjuk Pozsony falai között. A po-
zsonyi országgyűlésre a győri várőrség Iffju György lovashadna-
gyot és Laki Miklós zsoldost küldi ki. Ez utóbbi volt az, aki a pa-
taházai templom elfoglalását karddal egymaga akarta megakadá-
lyozni. Az 1638-ik évi 1. törvénycikk, mely III. Ferdinánd koroná-
zási hitlevelét tartalmazza, határozott ígéretet is tesz már arra 
vonatkozólag, hogy vallását ki-ki szabadon gyakorolhatja. Ebben 
az eredményben ennek a két katonának is jelentős szerepe van. 

Ha azonban azt gondoljuk, hogy abban az időben megfelelő 
eredmény volt ez s a két vitéz nyugodtan hazajöhetett: íme a ko-
ronázási hitlevélben a koronás király szabad vallásgyakorlatot 
ígért a végvári vitézeknek és ezt törvénybe is iktatta, akkor téve-
dünk. Abban a korban egyáltalában nem volt jogrend, nem volt a 
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törvénynek tisztelete, becsülete. Hoztak akkor határozatokat, tör-
vényeket, beiktatták, ellenben azok, akiknek azt be kellett volna 
tartani, fittyet hánytak reájuk. Abban az időben két olyan végre-
hajtó hatalom volt, amelyik államot alkotott az államban: az egyik 
a katonaság, a másik a róni. kath. papság. Ezeknek kezében volt 
a hatalom. Ez a két hatalmasság sokszor összeütközésbe került 
egymással. A győri róm. kath. papság is fordult panasszal a győri 
vársereg hatalmi túlkapásai ellen. Azonban amikor arról volt szó, 
hogy a protestánsokat kell üldözni, jól össze tudtak barátkozni. Csak 
így lehet megérteni azt a történeti furcsaságot, jogtörténeti lehe-
tetlenséget, hogy az 1606-iki bécsi békét az 1608. évi koronázás 
előtti 1. törvénycikk beiktatta ugyan, de 10 esztendő múlva már 
újra be kellett iktatni az 1618. évi 77. törvénycikkben, három év 
múlva, 1621. dec. 31.-én a nikolsburgi békében újra fegyverrel 
kellett kicsikarni, 1622-ben törvénybe is iktatták, de három év 
múlva, 1625-ben újra be kellett iktatni a 22. törvénycikkben, 
utána öt esztendőnként újra meg újra meg kellett újítani a szabad 
vallásgyakorlatra vonatkozó régi törvényt. (1630. XXXIII. t.-c., 
1635. XXIX. t.-c.) A nevetségesség határán mozogna — ha nem 
volna oly tragikusan szomorú — a magyar országgyűléseknek ez 
az állandó, újra és újra visszatérése a szabad vallásgyakorlat kér-
désére. így nem lehet csodálni, hogy III. Ferdinánd koronázási hit-
levele is írott malaszt maradt. 

Az 1645-ben kivívott s 1647-ben törvénybe iktatott linzi béke 
hozott azután némi orvoslást. Az 1647-iki országgyűlés elé hatal-
mas nagy sérelmi irattal vonultak fel a protestáns rendek. A 6. 
törvénycikk el is rendelte 90, a protestánsoktól elvett templom 
visszaadását. Ezek között a pataházai templom visszaadása nem 
szerepel ugyan, de egyházközségünk területéről elrendeli a győr-
zámolyi templom visszaadását. Ez a község akkoriban evangéli-
kus község volt. A győri kérdést külön intézte el az országgyűlés. 
A 9. törvénycikk szól a győri szabad vallásgyakorlatról: Megen-
gedi, hogy az evangélikusok Újvárosban templomot építhessenek, 
a bástyákon belül evangélikus vallású lelkész lakhassék és a ház-
ban is tarthasson hitszónoklatokat. A győri evangélikusok tehát 
azt a céljukat, hogy a pataházi templomot visszakaphassák, nem 
érték el. Mégis nagy eredmény volt ez a törvény, mert most már 
nem általánosságban volt híveinknek biztosítva a szabad vallás-
gyakorlat, hanem külön is pontosan körvonalaztatott és engedé-
lyeztetett. 
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Több mint tíz évi szünet után tehát újra megnyílt az alkalom,, 
hogy saját hitük szerint, saját templomukban imádhassák az Istent. 
Ne gondoljuk azonban, hogy ennek a kis templomnak megépítése 
olyan egyszerűen ment. Róm.kath. atyánkfiai ezt is el akarták gán-
csolni. Tíz év előtt azzal érveltek, hogy az evang. katonáknak Pa -
taházára való át járása nemzeti szempontból nagyon veszedelmes. 
Ha egyszer a török pl. olyankor támadná meg Győr várát, mikor 
éppen az őrség nagyrésze túl a Dunán van istentiszteleten, mi-
csoda veszedelem támadna! Az evangélikus rendeknek 1647. évi 
beadványára pedig már azt felelik, hogy csak Pataházán legyen-
szabad ev. istentiszteleteket tartani, hiszen nem kell félniök Pata-
házán sem a töröktől. Mintha bizony eleink magukat féltették 
volna a töröktől és nem a róm. kath.-ok lettek volna azok, akik 
annak idején Győr várát és a nemzeti becsületet féltették a 
töröktől. 

Mikor pedig mégis megtudtunk venni egy belvárosi házat, a 
róm. kath. káptalan országgyűlési követei által tiltakozott, hogy 
az evangélikusok házat vásárolhassanak istentisztelet céljára, de 
maguk az országgyűlési követek írták vissza, hogy a törvényben 
biztosított, egészen pontosan körvonalazott szabad vallásgyakor-
lat megengedi ezt, mindenféle elgáncsoló próbálkozás tehát 
hiábavaló. 

Ennek a kis templomnak útjában volt azonban egy másik ne-
hézség is: a református egyház. Eddig a reformátusok és evangé-
likusok Győrött közösen alkottak gyülekezetet és az evangélikusok 
lélekszámának túlsúlya következtében az egyház lelkipásztora az 
evangélikusok közül került ki. Hogy ez azután nem ment mindig 
súrlódások nélkül, az abból valószínű, hogy 1647-ben — ugyan-
abban az esztendőben, amikor súlyos, nehéz tusák révén ki tudták 
vívni a győri szabad vallásgyakorlatot — a reformátusok külön 
gyülekezetté alakultak. 1647. május 20.-án avatta fel a dunántúli 
ref. egyházkerület szentlőrinci zsinatán Czeglédy Pál püspök a 
győri református egyház lelkészévé Gál Istvánt. Nem tudjuk meg-
állapítani, hogy mik voltak a különválás okai, de nem lehet azon 
csodálkozni, hogy az amúgy is gyenge protestantizmust ez nagyon 
meggyengítette Győr városában. A különválás által előidézett 
hangulatban érthető, hogy mikor megérkezett az 1647-iki törvény 
pontos szövege, voltak evangélikusok, ezek között Laki Miklós 
kardos vitéz is, akik arra hivatkoztak, hogy ebben a törvényben 
nincsen másról szó, csak az evangélikus hitvallásról. A reformátu-
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soknak tehát nincs szabad vallásgyakorlatuk. Legyen Istennek 
hála, hogy voltak, akik megértették, hogy vannak idők, amelyek 
nem engedik meg az embernek a veszekedés fényűzését. Lejött két 
követ: Botka Ferenc veszprémmegyei és Vitnyédi István sopron-
városi követ, akik már az 1638-iki országgyűlés alkalmával is szót 
emeltek az evangélikus vallásszabadságért. Lejöttek azért, hogy 
békességet teremtsenek a kettévált evangélikus és református 
egyház között. 1647. július 17.-én megkötik az egyezséget, amibe 
belemegy mindkét gyülekezet. Egyedül Laki Miklós tartja fenn az 
álláspontját. Ebben az egyezségben pontosan körvonalazva meg-
állapítják, hogy a Méhes Jánostól imaház céljára megvett házat 
közös erővel kibővítik, mert mostani állapotában alkalmatlan arra, 
hogy a két lelkész ott lakhassék s azonkívül még istentisztelet 
tartására alkalmas helyiség is legyen ott. Addig, míg ez a közös 
erővel való kibővítése a gyülekezeti háznak megtörténik, a kérdést 
megoldják olyantormán, hogy a református lelkész az evangélikus 
Bognár Györggyel közösen lakjék. Megosztották a paplakot a két 
lelkész között. Az istentiszteleteket pedig felváltva fogják tartani, 
az egyik délelőtt, a másik délután. Ha pedig majd a törvényben 
biztosított jognál fogva a külső városban megépülhet a templom, 
egyik héten az egyik pap ott, ugyanezen a héten a másik a Belvá-
rosban fogja a prédikációt és a könyörgéseket tartani, a következő 
héten pedig megfordítva. Megállapították azt is, hogy az alispánt 
sürgetni fogják a hely kijelölésére. A hely kijelölése azonban el-
maradt. így született meg a megosztott templom. A pataházai is 
közös templom volt ugyan már, az azonban egységes templom 
volt, míg ez a templom két különálló gyülekezetnek szolgált isten-
tiszteleti hajlékul, ezért nevezhetjük megosztott templomnak. 
Hogy merre lehetett, pontosan nem lehet megállapítani. 1669 
szeptember 9.-én volt az első evangélikus egyházlátogatás Győ-
rött. Szenczi Fekete István püspök végezte. Az egyházlátogatási 
jegyzőkönyv szerint ez a templom a Szerecsenfej-utcában, Boros 
Márton és Bogárdi Mihály háza között volt. Azt tartják, valószí-
nűleg az Apáca-utca környékén lehetett. 

Ez a templom nemcsak azért volt megosztott templom, mert 
az evangélikusok és reformátusok közösen használták, hanem 
azért is, mert a két felekezeten belül még két nyelv is osztozkodott 
ezen a templomon. Szó volt már arról, hogy a győri protestánsok 
előfutárai tulajdonképen német katonák voltak. Természetes do-
log tehát, hogy lelkipásztoraik is a 16. században nagyrészben 
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német lelkipásztorok voltak. A 17. században már magyar lelké-
szek voltak, de ezek is még mindkét nyelven prédikáltak. Érdekes, 
hogy Bognár György lelkész magyarosította a nevét. Eredetileg 
Wagner Györgynek hívták. Ezen a templomon tehát két nemzeti-
ség, két nyelv is meg tudott osztozni. 

A megosztott templomban közösen hordták a szenvedés ke-
serves sorsát is a győri evangélikusok és reformátusok. Mindenek-
előtt a lelkészek munkáját akarták megakadályozni. Az 1655.—i po-
zsonyi országgyűléshez benyújtott sérelmi iratban felpanaszolják 
híveink, hogy nem engedik meg az evangélikus papnak a városi 
betegek vigasztalását és számukra az úrvacsora kiszolgálását. 
A hívek ellen pedig nagy társadalmi elnyomás indul meg a céh-
rendszeren keresztül. A céhrendszer nemcsak valami mutatós és 
díszkivonulásokat rendező egyesület volt, hanem az iparosembe-
reknek akkori szakszervezete. Aki nem volt benne, annak nem volt 
iparjogosultsága. Fel van említve, hogy a molnárok céhéből a pro-
testáns molnárokat kirekesztették, sőt egyet kizártak addig, amíg 
evangélikus nejét veréssel nem kényszerítette a róm. kath. val-
lásra való áttérésre. Az evangélikusoknak szájából ki akarták venni 
a kenyeret. 

Megindult az evangélikus templomok elfoglalása is. Ebbe 
az időbe esik az öttevényi templom elfoglalása. Az 1655. évi 18. 
törvénycikk megerősíti ugyan a régi törvényt, de újra csak írott 
malaszt marad, mert trónra került I. Lipót. Uralkodása a hit- és 
nemzeti szabadság tekintetében kiirthatatlanul keserű emlékű ma-
rad. Hogy Lipót milyen légkört, teremtett maga körül, arra jellem-
zésül csak egy dolgot akarok megemlíteni. Mikor a protestáns sé-
relmek orvoslásáról volt szó, Széchenyi György róm. kath. püs-
pök kénytelen volt beismerni, hogy sok sérelmet kellett elszen-
vedni a protestánsoknak, de — úgymond — ha azokat orvosoljuk, 
abbói még nagyobb baj származik, mert a királyt az országra ha-
ragítjuk. Micsoda uralkodói önkényességre s micsoda alattvalói 
szolgalelküségre vall egy ilyen kijelentés. Ez a püspök nemcsak 
szóval vailotta ezt az álláspontot, hanem a valóságban is követte 
1672-ben 80 lelkészt űzetett el. Ekkor vették el a koroncói, szent-
iványi, pázmándi, kisbaráti, gyarmati, radványi és sövényházai ev. 
és ref. templomot is. 

1671-ben szemet vetett Széchenyi György püspök a parányi 
kis evangélikus imaházra is. 1671. augusztus 4.-én Széchenyi 
György püspök szolgái, révfalusi hajdúk s győri muskétás kato-
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templomba, elfoglalják azt, de nem elégszenek meg azzal, hogy 
birtokukba veszik, hanem elfogják Bognár György evang. lel-
készt, Komáromi István református lelkészt, Gál utódját, Aáchs 
Mihály evang. tanítót s a ref. tanítót is. Mint gonosztevőket vi-
szik a püspökvár elé. Mikor a megkötözött rabok a katonaság és 
csőcselék kíséretében odaérnek, akkor a püspök kinyitja az abla-
kot s gőgösen lekiált: „Ne hozzátok ide az ebeket, hanem a pusztai 
kapura vigyétek ki". Akkor sarkon fordulnak a katonák és elindul-
nak a pusztai kapu felé, kilökik őket a kapun, megfenyegetik őket, 
hogy életükkel játszanak, ha még egyszer Győr város területére 
teszik lábukat. Négyen elindulnak négyfelé. Bognár György elő-
ször Kőszegre bujdosik, majd a török hódoltság területére meg)', 
Belgrádig jut, míg 1681-b'en visszahívják. Ez idő alatt mindig fo-
lyósítják fizetését. Az ev. tanító, Aácbs Mihály szintén kezébe ve-
szi a vándorbotot, belőle farádi, majd nemescsói lelkész lesz. Ö 
írta énekeskönyvünkben a 264. éneket: 

„Magas egekben lakozó Felség, 
Tekints le hozzánk kegyes Istenség, 
Lásd, mely igen nagy, Uram ez inség, 
Melyben nyomorog a keresztyénség." 

„A te nevedért, világgal együtt 
Kerget a Sátán, íme mindenütt; 
Nincs maradásunk e földön nekünk, 
Ha te meg nem szánsz, kegyes Istenünk." 

Mikor az ember ezt az éneket ebbe a történeti háttérbe állítja 
bele és maga előtt látja azokat az embereket, akik poros ország-
utakon, úttalan uíakon elindulnak a száműzetés keserű kenyerét 
enni, összeszorul a torka s könny szivárog szeméből, mikor énekli. 

A ref. lelkész, Komáromi István Mezőőrsre, majd onnan gá-
lyarabságra kerül. 

Nem tudjuk, hogy mi történt a templommal tovább, csak azt, 
hogy világi célokra használták. Mikor később szóvátették erősza-
kos elvételét, akkor a terjedelmes panaszokban újra és újra visz-
szatér ez a mondat: világi célokra használják fel! Lehet, ha temp-
lomot csináltak volna belőle, vagy olyan célokra használták volna, 
amely összefér eredeti rendeltetésével, nem fájt volna olyan 
nagyon. 

Újra megszűnt tehát az evangélikus istentisztelet Győrben. 
Hébe-korba becsempésznek még egy-egy evangélikus lelkészt és 
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titokban, magánházakban összegyűlnek istentiszteletre, de tíz 
évre hivatalosan megszűnik a győri evang. vallásgyakorlat. 

Ez volt a gyászévtized a magyar ev. és ref. egyház történeté-
ben. Thököly Imre felkelése után az 1681. évi 26. t.-c. azt a ha tá -
rozatot hozta, hogy a győri ágostai hitvallás híveinek szabad sa-
ját költségükön egy templomot építeni a külvárosban kijelölendő-
helyen. Elveszik a templomot és mikor visszakövetelik, a válasz 
az: szabad új templomot építeni. 1687-ben még egyszer megpró-
bálkoznak az országgyűlésen, hogy visszaszerezzék, azonban te l -
jesen eredménytelenül. 

Közös szenvedésekről beszéltem ezzel a templommal kapcso-
latban, azonban nemcsak közös szenvedések voltak vele kapcso-
latban, hanem közös torzsalkodások is. A megosztott templom az 
okosan megfogalmazott szerződés dacára is állandó torzsalkodás 
tárgyát képezte. A reformátusok 1648-ban a mezőlaki gyűlésen 
panaszkodnak azok miatt a jogtalanságok miatt, amelyeket a 
győri evangélikusoktól kellett elszenvedniük, az evang. Torkos 
István és társai pedig Vitnyédinél 1655-ben emelnek szót azok 
miatt a nehézségek miatt, amelyeket nekik református atyánkfiai 
szereztek. 

A megosztott templom tehát nem volt mindig a protestáns 
testvériség temploma, de talán ezáltal csak még jobban figyel-
meztet bennünket, győri evangélikusokat és reformátusokat arra, 
hogy tartsunk össze, szeressük egymást, a közös mult és közös 
jövendő szent kötelékei kössenek bennünket egymáshoz. 

De van valami, amit leginkább hirdet. Meg kellett osztani a 
templomot, a paplakot, megosztották az istentiszteleteket, az is-
tentisztelet nyelvét, de a megosztott templomnak nem volt meg-
osztott szívű gyülekezete. A megosztott szívű gyülekezet kétfelé 
sántikáló gyülekezet, ez a gyülekezet pedig egész szívű gyüleke-
zet volt. Mikor olvassuk e kornak történeteit a győri iparosok 
szenvedéseiről, akiket nem vettek be a céhekbe, a győri polgárok 
nehézségeiről, akiket nem engedtek városbíróvá, tisztviselővé 
lenni, a győri hívek hűségéről, akik üldözések között templom nél-
kül is meg tudtak maradni evangélikusoknak, meg kell látnunk, 
hogy ez a nép nem volt kétfelé sántikáló gyülekezet. 

Győri gyülekezet, megosztott templom örököse, osszad meg a 
szívedet testvéreiddel mindig, de ne légy megosztott szívű soha a 
Krisztus és a világ között! T ú r ó c z y Z o l t á n , 
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1671-ben vagyunk. A sok között ez is nehéz esztendő a győri 
evangélikusok életében. Széchenyi akkori győri püspök a szolgái-
val, a révfalui hajdúkkal, valamint a katonákkal erőszakosan el-
vétette az evangélikusok egyházi épületeit. Sőt az evangélikus és 
református lelkészeket ki is vezettette a város kapuján. Ezzel kö-
rülbelül tíz esztendőre elhallgatott Győrött az evangélikus igehir-
detés és tanítás. 1678-ban kezdtek ugyan újvárosban istentiszte-
letet tartani, de egy év múlva ezt is megtiltotta Montecuccoli 
főkapitány. 

Az 1681-i soproni országgyűlés engedte meg azután, hogy a 
győri evangélikusok építhetnek templomot a saját költségükön 
azon a helyen, amelyet a királyi biztosok számukra kijelölnek. A 
jó győriek mindjárt hívtak is lelkészt és tanítót. Három hétig t a r -
tottak is istentiszteletet a belvárosban. Három hét múlva azonban 
megint újvárosba szorultak „vallásuk állapota oda helyeztetvén". 
Mikor a török 1683-ban megszállotta a várost, akkor ismét vé-
geztek az evangélikus lelkészek belvárosban szolgálatot. Utána 
azonban megint újvárosra korlátozták őket, bár most már beteget 
gyóntatni és halottat kikísérni átjárhattak a belvárosba. 

1684-ben a királyi biztosok kijelölték a templomépítés helyét 
az akkori Öreg-utcában (ma Kossuth-utca). Eleink a kijelölt 
helyhez a szomszédos telkeket is megvásárolták s az építkezést 
azonnal megkezdve 1696-ban felavatják az új templomot. Erre az 
alkalomra írta Lövey Balázs akkori lelkész azt a 9 versszakból 
álló éneket, amelyet a Zengedező mennyei kar című régi evangéli-
kus énekeskönyv 1696. évi kiadásában már megtalálunk s amely-
nek visszatérő sorai így hangzanak: „Isten áldásának háza, e mi 
imádságunk háza." Közbevetőleg megemlítjük, hogy ennek az 
éneknek a bejegyzett kézirata megtalálható a gyülekezeti könyv-
tár 149. számú kötetének az elején. 

Szegény őseink nem sokáig örülhettek azonban az új hajlék-
nak, mert az még a felavatás évében leégett. Lövey Balázs tollán 
is új ének született: egy 15 versszakos panaszkodó gyászkölte-
mény. (Ez a költemény megtalálható a Zengedező mennyei kar-
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ban, továbbá Payr Sándor Egyháztörténeti emlékek című gyűjte-
ményének 209. és 210. oldalán.) 

A győri evangélikusok azonban nem csüggedtek: az elégett 
helyébe új hajlékot emeltek az Urnák. Ez az új templom Villányi 
Szaniszló szerint inkább csak egy szegényes nádviskószerű ima-
ház volt, de nékik mégis kedves volt s bizonnyal kedves volt az 
Istennek is. Ez az épület is hamarosan leégett. Akkoriban, úgy 
látszik, sokat kukorékolt Győrött a vörös kakas. Most már szilár-
dabb anyagból építettek a győri evangélikusok templomot, isko-
lát, lelkész- és tanítólakot. Akkoriban — a Rákóczi-féle szabad-
ságharc ideje ez — szabad vallásgyakorlatot élveztek a refor-
máció győri hívei. Megindulhatott tehát a belső szervezkedés 
munkája is. 1699. február 10.-én közgyűlést tartanak, amelyen el-
határozzák, hogy a gyülekezet mindennémü ügyeinek végzésére 
egyháztanács állíttassék. Ez a tanács 18 tagú legyen. A vitézlő 
rend adjon 3 tagot, a nemesi rend 9-et, a német rend 4-et, a városi 
rend kettőt. Hogy „ennyi értelmes elmék és tanács által az eccle-
sia mindenekben helyesen és istenesen dirigáltassék." A tanács 
élére inspektornak megválasztották Torkos Pétert, hogy „legyen 
ezen Istenes és Kegyes Ecclesiának Isten után mindenekben fő-
gondviselője és igaz dirigálója minden tehetsége szerint". 

A győri, evangélikusok temploma még egyszer leégett és pe-
dig 1725. március 7.-én. Leégett ekkor a paplak is. Az épületek 
helyreállítása 1400 pengőbe került. Ekkor már megint zaklatta-
tást kellett őseinknek szenvedniök. Mikor Dunántúl a török hó-
doltság alól felszabadult, Győr elveszítette végvárszerű jelentősé-
gét s az itt állomásozó katonaság számát is erősen megapasztot-
ták. Lipót királynak már egyik 1691-ben kelt rendelete megálla-
pítja, hogy Győr végvári minősége a török kiűzésével megszűnt és 
így a város visszajut földesurának, a káptalannak birtokába. A 
győri római katolikus püspök és káptalan erre a rendeletre hivat-
kozva kérték újra meg újra a protestánsok szabad vallásgyakor-
latának megszüntetését. Az 1681. évi 26. törvénycikk — úgy-
mond — Győrnek csak mint végvárnak engedélyezett szabad val-
lásgyakorlatot. A város többé nem végvár, magától értetődően 
hatályát veszíti tehát az engedély is. A felekezeti viszony társa-
dalmi téren is kiélesedett. 1720. körül már odáig romlik a helyzet, 
hogy evangélikus mesterembert már csak a német kovácsok és 
mészárosok céhébe vesznek fel, máshova nem. Azt pedig, aki 
evangélikus létére már előbb belekerült valamelyik céhbe, körme-
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netekre kényszeritette a káptalan. A római katolikus püspök és 
káptalan ismételten vizsgálatot kér a világi hatóságtól arra nézve, 
hogy joguk van-e az evangélikus lelkészeknek újvároson kívül is 
működni. Abban az irányban is folyt a vizsgálat, hogy volt-e ré-
gebben az evangélikusoknak elemi és felsőbb iskolájuk s ha igen, 
honnan szerezték azokat? A tanuk azt vallották, hogy az evangé-
likusok iskoláikat a maguk erejéből alapították és régóta háborí-
tatlanul birtokolják azokat. Arra is van adatunk, hogy 1746-ban 
Sammer Mihály, 1749-ben pedig Vörös Dániel kanonokok szeret-
nék kitiltani az evangélikus lelkészeket a belváros területéről. 

1744-ben maga a városi hatóság is kezdi háborgatni a gyüle-
kezetet. A templomot és egyéb egyházi épületeket felmérette, 
megbecsültette s azzal fenyegetődzött, hogy ez egyházi épüle-
tekre kivetett adókat akár végrehajtás útján is be fogja hajtani. 
Ezt azonban a helytartótanács nem engedte meg. 

1749. március 14.-én adta ki Mária Terézia a helytartótanács 
útján azt a rendeletet, amely évtizedekre gyászba borította a győri 
evangélikusokat. A rendelet bezáratta a templomot, eltiltotta a 
szabad vallásgyakorlatot, a lelkészeket elmozdította s csak azt 
engedte meg nékik, hogy magánemberekként tartózkodhatnak a 
városban. A rendelet a városi hatóságot arra kötelezte, hogy az 
evangélikus templomot, iskolát becsülje fel és váltsa meg. A vá -
rosi tanács március 18.-án tartott ülésén hallgatta meg a protes-
táns templomok bezárására kiküldött bizottság véleményes jelen-
tését. A tanács kimondotta, hogy a protestáns istentisztélet be-
szüntetéséért az összes győri római katolikus rend köszönetet 
mond őfelségének. Kimondotta a tanács azt is, hogy mivel az új-
városi római katolikusoknak templomra van szükségük, az evan-
gélikus templom római katolikus templom, a többi épület pedig 
római katolikus iskola céljait fogja szolgálni. A reformátusok 
templomából és egyházi épületeiből pedig kórház legyen. A t a -
nács a határozatot közölte gróf Zichy Ferenc akkori római katoli-
kus püspökkel is, aki azt mindenben nagyon helyeselte s elren-
delte, hogy Mária Terézia fiának, József főhercegnek tiszteletére 
és annak emlékére, hogy március 19.-én, József-napkor tartották 
az első római katolikus istentiszteletet benne, a templomot József-
templomnak nevezzék el. 

Az evangélikus gyülekezet elöljárósága 1749. március 19.-én 
adta át a templomot ellenállás nélkül a városi tanácsnak. A tanács 
bizonyságlevelet is adott a gyülekezetnek arról, hogy az átadás 
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békésen történt. A gyülekezet mindjárt kérvényt is nyújtott át a 
városi tanácsnak, a királyné elé leendő terjesztés céljából, a temp-
lom-elfoglaló és vallásgyakorlatot megszüntető rendelet vissza-
vonása érdekében. Annyira bíztak a sérelmes rendelet visszavoná-
sában, hogy az elfoglalt épületekért megítélt megváltási összeget 
sem vették fel s azt a város csak 1784-ben fizette ki a gyüleke-
zetnek. 

A gyülekezet később sem tudott belenyugodni épületeinek el-
vételébe, szabad vallásgyakorlatának megtiltásába. Egymás után 
szervezik a küldöttségeket, nyújtják be a kérvényeket, de a hely-
tartótanács 1752-ben még a kérvényezési is eltiltotta. 

A templomnak 1749-ben történt elvételével 34 évig szünetelt 
Győrött az evangélikus nyilvános istentiszteleti és egyházi élet. 
Csak a türelmi rendelet hozza meg majd a békésebb időket. Őseink 
a nyilvános vallásgyakorlat szünetelése idején a szomszédos gyü-
lekezetekbe, Tétre, Felpécre jártak istentiszteletre. Vasárnapon-
ként hosszú sorban vonultak az igére szomjas lelkek. A tehetőseb-
bek a saját fogatjukon, a szegényebbek számára pedig maga a 
gyülekezet indított kocsit minden vasárnap. Megpróbálták őseink 
-azt is, hogy az akkoriban itt tartózkodó német katonák vasárnapi 
istentiszteleteire járjanak. Mikor azonban a káptalan ezt megtudta, 
1757. augusztus 30.-án átiratban arra kérte a városi tanácsot, 
hogy tiltsa el a polgári lakosságot a katonai istentiszteletektől. A 
tanács a káptalan kérését végre is hajtotta. 

Az elvett templomot — amely nem volt azonos a mai József-
templommal s nem is állt egészen azon a helyen, hanem a terület 
közepén, épületek között — sohasem kapták vissza őseink. A 
templomot, mivel később az árvíz és az idő alaposan megrongálta, 
1810. július 18.-án, mint istentiszteletre alkalmatlan helyiséget, a 
római katolikusok bezáratták. 1827. után le is bontották. 

Mennyi szenvedés sajog gyülekezetünk történetének ebben a 
korszakában is! Emésztő lángok tüze és az ellenszenv tüze hány-
szor égette porig őseink reménységét. S mégsem csüggedtek. Az 
«gett-szárnyú lélek újra megéledt s Isten felé röppent. 

Áldassék érte az Ür! 
Szabó József. 



Fatemplom a Róth-udvaron. 
Ugye szép az ősz? Alig van még egy időszak, amelyik ilyen 

színpompás lenne. Mikor elkezdenek sárgulni a levelek, a sárgától 
-a rozsdaszínig micsoda színorgiája tombol a fákon a különböző ár -
nyalatoknak! Itt-ott még egy zöld folt is van köztük s a ritkuló 
lombokon keresztül átragyog a bárányfelhő kékje. És mégis alig 
van ember, aki nem szeretné jobban a tavaszt. Ha nem is olyan 
színpompás, mint az ősz, mégis kedvesebb, mert az ősz a haldok-
lás ideje, a tavasz pedig az életé. Egyik napon még száraz ágak, 
megszáradt fű maradékai éktelenkednek mindenfelé, pár nap múlva 
pedig már smaragdzöld pázsit a határ. Ez a gyors fejlődés ragadja 
meg legjobban az embert tavasszal. 

Az az idő, amelyhez most elérkeztünk, a mi ev. egyházunk, 
közelebbről a mi győri gyülekezetünk történetében is, ilyen tava-
szi idő. Az a napsugár, mely új életre támasztotta, II. József türelmi 
rendelete volt. A tavasz nem tünteti el ugyan nyomtalanul a tél ma-
radványait, de mikor minden virul, ki botránkozik meg azon, hogy 
itt-ott még téli avar sárgul? így volt a gyülekezet életében is. A 
türelmi rendelet után is még sok minden kívánnivaló volt, voltak 
sérelmek is, de szivesebben hordozták őket. Szekércsapás mélyén 
meghúzódó parányi jégkérgeken ki bosszankodik akkor, mikor kö-
röskörül minden virul s a szekér megy diadalmasan az új ta-
vasz felé? 

II. József Habsburg volt. A Habsburg név a protestánsok előtt 
nem jó hangzású. Az alatt a 400 év alatt, míg uralkodtak felettünk, 
mi magyarok és protestánsok, nem sok jót kaptunk tőlük. Csak 
három olyan Habsburg uralkodó volt, aki közelebb jött a szívünk-
höz: Miksa a XVI. században, aki kijelentette, hogy ő az ágostai 
hitvallás alapján áll, József, aki türelmi rendeletével véste bele 
emlékezetét a protestánsok szívébe és II. Lipót, kiről a tanácster-
münkben elhelyezett emléktábla azt örökíti meg, hogy a törvény 
kebelébe vette az evangélikusságot. Azonban Rudolftól Mária T e -
réziáig olyan 200 esztendő telt el, mely alatt 1838 templomot vet-
tek el tőlünk. El tudjuk képzelni, mit jelentett ez! 

II. Józsefnek három gúnyneve van. Az egyik jakobinusnak 
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mondja, forradalmárnak, mert az előjogok eltörlését akarta meg-
valósítani. A másik gúnyneve „kalapos király", mert nem 
koronáztatta meg magát. De mi meg tudjuk érteni, — bár-
mennyire is az alkotmány védelmezői vagyunk, — hogy becsüle-
tesebb álláspont volt meg nem esküdni arra, amit amúgy sem 
akart megtartani, mint megkoronáztatni magát elődei példája sze-
rint azzal a gondolattal, hogy amúgy sem fogja esküjet megtar-
tani. A harmadik gúnyneve „lutheránus" volt. Egy nekünk a ján-
dékozott félbenmaradt kolostor ajtaján találták felírva ezt a gúny-
nevét. Mi ismerjük II. József minden hibáját, de minden erényét is, 
és hálátlanok volnánk, ha nem vallanánk: a közjónak élt, nem 
soká, de egészen. 

II. József a türelmi rendeletet az esztergomi prímáshoz intézte 
1781. október 29.-én. Az természetesen nem nagyon sietett a k i -
hirdetésével. Sok püspök megtagadta a kihirdetését. Sok akadályt 
gördítettek elébe a közigazgatási hatóságok is. Ez azonban mind 
csak olyan volt, mint a tél utolsó erőlködése, mikor kizsendül a 
tavasz. A türelmi rendelet nyomán 1783—84-ben 165 anya- és 
586 leányegyház, összesen 751 egyház nyert szabad val lásgyakor-
latot. 751 templom épül két esztendő alatt! Micsoda tavaszi zsen-
dülés ez! 

A győriek 1782. elején kezdtek el mozgolódni. Győrött akkor 
338 ev. család volt 2354 lélekkel és 139 református család 577 lé-
lekkel. Ha ehhez hozzávesszük a várőrséget, mely nagyrészben 
evangélikus volt, elmondhatjuk, hogy a lakosság egyharmad ré-
sze protestáns volt. A mozgalom élén világiak állanak, mert lel-
készeinket elűzték. 1782. febr. 25.-én adják be a kellőképen fel-
szerelt és indokolt felségfolyamodványt. Március 1.-én már jelenti 
Kiss János felügyelő, hogy ígéretet kaptak II. Józseftől. 1783. febr. 
18.-án terveket kérnek be. Az a terv alakul ki, hogy két témplomot 
építenek, Újvárosban a magyar, Belvárosban a német gyülekezet 
számára. Egyik egyháztag mindegyikre adományoz ezer forintot. 
De mint tavasszal nincs türelme a kibújó életnek, itt sincs. Úgy 
érzik, nem tudják kivárni, míg méltó templomuk lesz. Hamarább 
is kell nekik templom. Elhatározzák tehát, hogy szükségtemplo-
mot fognak építeni. Rengeteg konventülést tartanak. Az ember 
kénytelen megállapítani, hogy a türelmi rendelet gyülekezete n a -
gyon türelmetlen gyülekezet volt. Egyik gyűlést a másik után tar t -
ják. Mikor 1783. ápr. 16.-án jelentik, hogy meg lesz az engedély, 
elhatározzák, hogy Róth András udvarán, a mostani Kossuth L.-u^ 



29. szám alatt egy ideiglenes templomot építenek. Ápr. 16.-án ha-
tározzák el az építést és mindjárt kiküldenek egy bizottságot is, 
hogy nézze meg a helyet. Ápr. 19.-én a bizottság jelenti már, hogy 
az udvar igen kedvező az építkezésre, azonban egy szín áll ott, 
azt le kellene bontani. Meg is állapodnak abban, hogy kibérelik az 
udvart s egy hátulsó szoba-konyhát, fizetnek érte évi 150 frt. 
árendát. (Megjegyzendő, egy évi bért elengedett Róth András.) 
Elbontják a színt, ennek fejében megígérik, hogy majd a fatemp-
lom anyagát Róth András megkapja. S azután megindul az épít-
kezés. Az építkezésre való felvigyázást Káldi Sámuelre bízzák. 
Április 28.-án már megint gyűléseznek. Itt érdekes bejelentés tör-
ténik. Tóth Sándor uram jelenti, hogy baj van a napszámosokkal. 
Akiket ingyen napszámra rendeltek ki, azok oly szegények, gyen-
gék és elcsigázottak, hogy dolgozni sem tudnak. Azért kérik, hogy 
engedtessék meg, hogy egy itce sört rendeljenek nekik. 

Egy fél hónap alatt felépül a templom. Mikor láttuk itt a sé-
tatéren a múlt évben szinte a földből kinőni a faszínházat, meny-
nyire csodálkoztunk rajta. Ügyi épülhetett ez a fatemplom is. Egy-
kettőre megválasztják a papot, a kántort is. Május 4.-én már az 
első istentiszteletet tartják a fatemplomban. Két és fél esztendeig 
szolgáit ez az egyszerű imaház. 1785. nov. 26.-án szombaton volt 
benne az utolsó istentisztelet és másnap már idevonultak, a szép, 
új kőtemplomba, hogy itt dicsérjék az örökkévaló Istent. 

Megértjük, hogy ennek a gyülekezetnek a kántora, Zathu-
reczky Sámuel megírta énekeskönyvünknek 452. sz. énekét: „Nem 
henyélni, munkásságra hívott Isten e világra". A türelmi rendelet 
türelmetlen gyülekezete bizonnyal szívből énekelte. 

A fatemplom építésének a története után beszéljünk még a 
fatemplom gyiülekezetének a vezéreiről is. Nézzük először a fel-
ügyelőket. Érdekes megfigyelést tettem, mikor olvasgattam a 
jegyzőkönyveket. A felügyelők nem tudtak megmaradni. Egymás 
után váltakoztak. Mikor kezdték a szervezkedést, nemzetes és vi-
tézlő Kiss János táblabíró volt a felügyelő. Áprilisban lemondott. 
Április 16.-tól előbb ideiglenesen, majd április 30.-tól „véglege-
sen" Tisztapataky István a felügyelő, május 5.-én azonban már 
dr. Gömöry Dávid a főinspektor és Schedius Kristóf és Matkovits 
József a koinspektorok. Május 31.-én ezek is leköszönnek s akkor 
újra Tisztapataky a felügyelő. December 8.-án újra új felügyelőt 
választanak már, Tóth Sándort. Vájjon miért nem tudtak a fel-
ügyelők megmaradni? Van a feljegyzésekben egy elejtett mondat, 
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miből következtetni lehet ennek a sűrű változásnak az okára. Mi-
kor az egyik felügyelőt megválasztották, az csak azzal a kikötés-
sel fogadta el a tisztséget, hogy a konvent mondja ki határozati-
lag, hogy ne szóljon bele mindenki az ügyekbe. A türelmi rende-
let gyülekezete — úgy látszik — nagyon türelmetlen volt. Mindig 
sürgették a felügyelőket. El tudjuk képzelni, mennyit zaklathat-
ták őket, hogy mikor jön már az építési engedély, mikor kezdhe-
tik az építést, stb. Meg azután — mint ilyenkor már szokás — az 
egyik így szerette volna, a másik úgy szerette volna csinálni a dol-
gokat. El lehet képzelni, hogy bizony nem lehetett akkor a legna-
gyobb gyönyörűség felügyelőnek lenni. Sokszor hozhatta kelle-
metlen helyzetbe őket a gyülekezet türelmetlensége. 

Nézzük most már a fatemplom lelkészeit. 
A fatemplom első lelkésze Ráth Mátyás volt. 1749. április 

13.-án született Győrött. Göttingában tanul négy évig. Mikor on-
nan visszatér, Pozsonyban telepedik le. Újságíró lesz. Megindítja 
a „Magyar Hirmondó"-t 1780. jan. 1.-én. Ez az első magyar ú j -
ság. Igaz, hogy nem volt valami nagyszabású lap, de Ráth Mátyás 
beírta magát vele irodalmunk és kultúránk történetébe. 1783-ban 
hívják meg Győrbe, 1783. április 21.-én szenteli fel Perlaky Gá-
bor püspök Felpécen s május 4.-én tartja első prédikációját a 
fatemplomban. 

Ráth Mátyás híres ember volt. Mikor megalakult az első pesti 
gyülekezet, őt jelölték lelkésznek, 1786-ban püspöknek is őt akar-
ták. Ráth Mátyás tehát túlnőtt a győri gyülekezet határán. Nem-
csak mint pap volt híres, hanem mint tudós is. Kazinczy szerint 
Pázmány és Szenczi Molnár Albert kora óta egy hazafi sem tett 
többet a magyar nyelv és kultúra gyarapítására, mint Ráth. Azon-
ban keménynyakú, harcias ember volt. 1787. nov. 26.-án lemon-
dott állásáról, mert az egyházi rendtartásban a lelkész mellőzését 
érezte. Lemondása után tudományos munkával foglalkozott. He-
lyébe megválasztották Fábry Pált, azonban 1789. jan. 17.-én újra 
megválasztották papnak Ráth Mátyást, mikor a német lelkészi á l -
lás megüresedett. 1810. február 5.-én halt meg. Harcias ember 
volt nemcsak egyházpolitikai, hanem theoiógiai tekintetben is. 
Reform elgondolásait sokszor kíméletlenül is érvényesítette a gyü-
lekezetben. Kirohanást intézett pl. a bibliafordítás ellen is. Vagy 
kijavította szolgatársának igehirdetését, ha az nem tetszett neki. 
Türelmetlen ember volt, de ez a lelki tavasz türelmetlensége, mi-
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kor nem tud várni az ember arra, hogy a gyülekezet elérje a 
szabad vallásgyakorlattal való élésre képesítő érett férfiúságot. 

A másik lelkész Freytag Mihály volt. 1783. aug. 4.-én szen-
telték fel Nemesdömölkön. Csendes, szerény ember, aki öt esz-
tendő után meg is halt. 

A fatemplom kántora, Zathureczky Sámuel, kinek arcképe is 
megvan iskolánkban s akinek kilenc éneke van énekeskönyvünk-
ben. Máig is minden vasárnap használatos felálló énekünk is ő tőle 
való. 

A fatemplom életéről szeretnék még valamit elmondani. Egy 
érdekes kis füzete van levéltárunknak erről. Ráth Mátyás kézirata. 
Három istentisztelet van benne leírva: amit először tartottak a fa-
templomban, amit utoljára tartottak a fatemplomban és amit elő-
ször tartottak itt ebben a templomban. Három érdekes drága em-
lék. Az ember szinte szerette volna ma e helyett az előadás helyett 
inkább elénekelni Zathureczky pár énekét és felolvasni ezeket a 
prédikációkat. Ha behunytuk volna szemünket, visszavarázsoltuk 
volna egészen a multat. így csak pár dolgot olvasok fel belőlük. 
Ezek a beszédek azt mutatják, hogy ez a gyülekezet akkor a lelki 
éhség és szomjúság idejét élte. Tudjátok, mi volt az első mondat 
az első igehirdetésben? „Harmincnégy esztendőnek és hét hétnek 
eltelte után ma gyülekeztünk először össze, a végre, hogy az egy 
mindentudó és mindenható Istent közönségesképpen dicsérjük." 
Érzitek, hogyan számolták a napokat? Nem körülbelül határozták 
meg, hogy meddig nem lehetett istentiszteletet tartani. Kiszámí-
tották hétre és napra. Mint a kisdiák, aki számolja a napokat, 
hogy mikor lesz már karácsony. 

A fatemplom igehirdetésében azután felcsendül az öröm szava 
is: „E mai naptól fogva költséges, bajos utazás és hivatalos mun-
kánknak hátramaradása nélkül gyakorolhatjuk vallásunkat". Aki 
ismeri azokat, akik jártak a zajló Dunán át Pataházára, mentek hó-
ban, fagyban Tétre, Felpécre, Enesére, hogy templomba mehes-
senek, az kicrzi ebből a mondatból az öröm szavát. 

Természetes, hogy a fatemplom igehirdetésében a hála szava 
a vezérszólam: „Jusson eszünkbe, — mondja Ráth, — hogy a mi 
megholt szüleink s atyánkfijai ezt a szerencsét óhajtva óhajtották 
s várván várták, de meg nem nyerhették. Esmérjük meg tehát ezen 
jótéteménynek betses voltát, melyet az Isten ingyen s érdemünk 
felett való kegyelmessége közlött mivelünk." Ezenkívül hálát ad 
Istennek azokért a kijelentéseiért, melyekkel a templomnélküliség 

5* 
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idején vette körül a népet és a szomszédgyülekezetekért, hová a 
templomnélküliség idején jártak templomba. 

De természetes, hogy megtaláljuk beszédében a hála szavait 
II. József iránt is: „Ha azt felelném, hogy az Istenhez és Isten után 
legfőbb s egyedül való Urunkhoz, Második Joseff Császár és Ki-
rályunkhoz, háládatossággal légyünk, olyan dolgot mondanék, 
melyet Ti az én intésem nélkül is szívetek szerént megtselekeztek". 
Az ember megérzi, mit érezhetett az a gyülekezet, mikor könny-
hullatásos örömének láttára így kiált fel Ráth Mátyás, II. József-
hez szólva: „S valyha tennen szemeiddel láthatnád, Te is, kiért 
mostan szíveink szinte kiomlanak, Ditsőséges Második Jóseff!, 
hogy saját munkádban gyönyörködhetnél." 

De érdekes, hogy a türelem és békesség jegyében hangzik az 
egész beszéd. Pedig mi sem volna természetesebb, mintha ez a 
különben is harcias lélek kirohanna azok ellen, akik mindeddig 
megakadályozták a templom építését. Ráth pedig így prédikál: 
„Szánt szándékkal nem szóllottam a különböző vallásúaknak egy-
mást türésekrül. Mert a mi vallásunk annál sokkal többet kíván 
mi tőlünk . . . Mi halálos ellenségeinkkel is tartozunk jót tenni". 
II. József türelmi rendelete úgy intézkedett, hogy a szabad vallás-
gyakorlatot nyert gyülekezetekben a stólát a róm. kath. papnak 
kell lefizetni. Jellemző Ráth Mátyás fennkölt gondolkodására, 
hogy figyelmezteti híveit, el ne felejtsék ezt. Kővel dobtak meg, 
kenyérrel dobtunk vissza. 

Mind ennek pedig ott van a rugója, hogy a fatemplom népe 
bűnbánó gyülekezet volt. Megrendítő, ahogy leborul Isten előtt: 
„Orczánk pirulva s rettegve meg kell vallanunk Te előtted, hogy 
mi mindnyájan egyiaránt méltatlanokká tettük magunkat arra, 
hogy Szent Igéd köztünk világoskodnék". 

így értjük meg azután, hogy ez a prédikáció ébresztő igehir-
detés. Alapigéje Lukács 12, 47—48. s keményen mutat rá arra az 
igazságra, hogy a templom nem minden. A templom nem vég. A 
templom kezdet. A templomnak nemcsak öröme, hanem felelős-
sége és kárhoztatása is van. Nagyon komoly volt a fatemplom első 
igehirdetése. „Vegyük elménkre, hogy jövendőben ugyanaz, sőt 
még annál is nagyobb veszedelem érhet bennünket, ha a végte-
len jóságú Isten újra reánk terjedett kegyielmességével visszaélünk 
és ha mostantól fogva igazán meg nem térünk." 

Bizony, jó hosszú volt ez a beszéd. De hát a gyülekezet 
kiéhezett sokaság volt s úgy esett neki az igének, mint a kol-
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•dus a tál ételnek. A fatemplomban mindennap volt istentisztelet. 
Vasárnap d. e. 8 órakor és d. u. 2 órakor. A 8 érái előtt volt külön 
a cselédek számára is istentisztelet. 

Két és fél esztendő története csupán, amit elmondtam. Sok 
történt benne, hiszen tavasszal mindig sok történik. A sok min-
denből azonban egy csendül ki záróakkordnak, mint a türelmi ren-
delet türelmetlen győri gyülekezetének üzenete hozzánk: Keresd 
türelmetlenül Isten igéjét, éhezz és szomjúhozz utána és érezd a 
megtalált igének minden felelősségét! 

Túróczy Zoltán. 



Megtűrt templom az ártérben. 
150 évvel ezelőtt, 1785. Szentandrás havának 27. napján, 

nagy ünnepségre sereglettek a győri evangélikus gyülekezet hivei. 
A templomtéren feketén hullámzott az embertömeg. Az embe-

rek egyrésze kiszorult az ünnepi zajban nyüzsgő utcára. 
A templom padsoraiban ülő hivek áhítatos seregére rávilágít 

az aranydiszítésű, egyszerű, fehér falak fénye. Márványfehérségű 
az oltár is, melyet csak méginkább kiemel az aranyozás csillogó 
ragyogása. Az arcokon áhítat. A szemek könnyben fürödnek. 
Egyik-másik orcán végiggördül a könnycsepp, de senki sem szé-
gyenli. 

Gyülekezeti ének után Ráth Mátyás magyar prédikátor János 
evangéliumából a samariai asszony történetének (Ján. 4, 19—26.) 
alapján hirdeti a szeretet Istenének lélekben és igazságban való 
imádását. 

Azután Freytag Mihály német prédikátor lép a szószékre s 
németül hirdeti Isten csudálatos dolgait. 

Megáldották az új templomot, hogy Isten lelke munkálkodjék 
benne s áldása legyen szomjúhozó, bűnbánó, Istenhez térő 
lelkeknek. 

Ez a templomszentelés befejező akkordja volt a győri gyüle-
kezet templom után vágyakozó évszázados küzdelmének. Meg-
épült temploma és a gyülekezet Istenbe vetett bizodalommal hitte, 
hogy ez végleges temploma lesz. 

A vasból kovácsolt templomajtó fölött elhelyezett márvány-
tábla megörökítette a templomépítés történeti adatait. 

„II. József apostoli király őfelsége a vallási ügyekben szét-
szakítottakra békességet parancsolván, a győri ág. hitv. evang. 
egyházközség 33 év elteltével 1783-ban vallásának gyakorlatába 
visszahelyeztetett és saját tagjainak költségén a katonai parancs-
nokságtól vásárolt telken 1784 április 24-én építtetni kezdett s 
ezt az épületet a legjobb és legnagyobb Isten számára saját szer-
tartása szerint általános istentiszteletre 1785 november 27-én 
felszentelte." 

A templom megépítése új történeti korszakot nyit meg gyüle-
kezetünk történetében. A gyülekezet arcán új vonások jelennek 
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meg. Eddig hitvalló egyház. Üldözött, szenvedő, viaskodó, legá-
zolt egyház. Most pedig a türelmi rendelet jogán megépített temp-
lomában a vallásszabadság igényével kezdi meg istenes munkáját. 

Ehhez a templomhoz fűződik a gyülekezet teljes egyházi ki-
fejlődése. Külsőleg és belsőleg berendezkedik. Alkotásokat létesít. 
Gondoskodik a tanítás, nevelés, Ielkiépítés feladatainak teljesíté-
séről. A gyülekezet ezen kifejlődése a templom által és a templom 
körül történik meg. Munkájában, terveiben és alkotásaiban a 
templom erőforrásai érvényesülnek. 

Ez a templom az ,,azonnal temploma". 
A hivek olthatatlan szomjúhozással vágyódtak a templom 

után. Számukra a templom nem külső dísz, avagy az egyház külső 
tekintélyének szimbóluma, hanem örök lelki szükséglet kielégítője 
volt. Ez magyarázza a gyors elhatározást és tettrekészséget. 

Egymásmellé állított történeti adatok fényesen igazolják ezt 
a megállapítást. 1781. október 29-én jelenik meg a türelmi rende-
let. Megjelenése után a győri evangélikusok azonnal elhatározzák, 
hogy templomot építenek. De elhatározzák azt is, hogy annak meg-
épüléséig ideiglenes templomot építenek s így gondoskodnak a hí-
vek lelkiéletéről. Ezt az ideiglenes imaházat az Újvárosban, Róth 
András udvarán építették meg. De megindultak az állandó temp-
lom megépítésére vonatkozó előmunkálatok is. 1782. február 13-án 
Kiss János felügyelőt Bécsbe küldik a templomépítési engedély 
kieszközLésére. Kiss János február 25-én személyesen adja át az 
uralkodónak a gyülekezet folyamodását. 1782. december 20-án 
megkapják az engedélyt a gyülekezet megszervezésére. 1783. már-
cius 21-én Tisztapataky Istvánt és Tóth Imrét küldik a general 
kommandóhoz a bástyaterület megvásárlására. 1783. május 23-án 
megindítják a telekvételi tárgyalást. 1783. szeptember 5-én bemu-
tatják a telek kifizetéséről szóló nyugtát. 1783. október 9-én Tisz-
tapataky István és Schédius gyülekezeti delegátusok megjelennek 
az uralkodó előtt s kieszközlik a vétel jóváhagyását. Megvásárol-
ják a kincstártól a templomtelket 2.700 ezüst forintért. 

A róm. kath. püspök, a főispán, a káptalan, befolyásos nota-
bilitások akadályokat gördítenek az építkezés elé. Mindent elkö-
vetnek, hogy a boldog célhoz érkezés -küszöbén megsemmisítsék 
az evangélikusok álmát. A gyülekezet nem csügged. Küldöttséget 
küld az uralkodóhoz. Instanciázik, argumentál, kér, könyörög, kö-
vetel, míg végre célhoz ér. 

1784. április 27-én megkezdik a templom építését. Ezt meg-
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előzően és ez alatt lázasan folyik a gyűjtés. Boldogan hajolnak a 
templomtervek fölé. Igénybe veszik Eszterházy herceg épitőmec-
.terének tanácsait. Gyűléseznek, tervezgetnek, lázban ég minden 
lélek. Pozsonyból egy hajó terméskövet hozatnak, abból rakják 
meg a templom fundamentomát. Szekerek zörögnek hajnaltól késő 
estig. Munkások lármájától hangos a Rába melletti telek. Az épít-
kezés rendjére gyülekezeti tagok vigyáznak. Mindenkinek van ide-
je, érdeklődése, áldozata és imádsága az épülő templom számára. 

1784. június 1-én bejelenti nemzetes és vitézlő Tóth Sándor 
főinspektor, hogy báró Gemminger generális jelenlétében letették 
a templom fundamentom kövét s abban óntáblára metszett írást 
helyeztek el. 

Erőfeszített, nehéz munka s állandóan vívott harcok után el-
készül a templom. 1785. november 1-én kitűzik a templomavatás 
napját advent első vasárnapjára. 

Ha azt mondotta volna valaki, miért ez a nagy sietség, hi-
szen még csak 1781. október 29.-én jelent meg a templomépítésre 
feljogosító türelmi rendelet, azt felelte volna a gyülekezet népe: 
percig sem várunk, mert már századok óta vágyódunk állandó 
templom után. Nem voltak hajlandók várni. Nem húzták, halasz-
tották a dolgot. Nem vesztegeltek nagy előkészülésben. Nem elé-
gedtek meg az időleges megoldással sem. Nekik végleges templom 
kellett és pedig azonnal. 

Ez a templom az alkotóerő temploma. 
Már a templomépítés előtt megindul a gyűjtés. Adakozásra 

hívják fel a gyülekezeti tagokat. A belváros 7.500 forintot jegyez 
s ebből befolyik 3.375 forint. Az Újváros polgárai 3.804 forintot 
hoznak össze. A pénzért követ, téglát, fát vásárolnak. Ingyen mun-
kaerőt és ingyen fuvarokat ajánlanak fel. Kiss György építési fel-
ügyelő jelentése szerint a templom és lelkészlak építésére ingyen 
407.470 téglát hordtak, pénzért pedig 182.900-at. 1890 szekér fö-
vényét ingyen hordtak meg, pénzért pedig 812-t. 1773 ingyen 
napszámot ajánlottak fel, a pénzzel megfizetett napszám 2.299 
volt. Hányszor feszültek meg a láb- és karizmok, hány homlok 
vált verejtékessé ennek a templomnak a megépítésénél. 

A templomhoz köriilbelöl 500.000 téglát használtak fel. A 
padlásokra 17.200 boríték tégla, 13.000 kemény tégla, 84.100 fö-
délcserép került. 

Z e c h m e i s t e r M á t y á s kurátor bejelentése szerint a 
templomépítésre 23.715 forintot fizettek ki. 
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De ugyanakkor más alkotó munka is folyik. A templommal 
•együtt paplakot és iskolát építenek. Még el se felejtették a temp-
lomépítés nagy áldozatát, 1802-ben megint munkába állnak s a 
templomban mutatkozó hiányokat pótolják, 1823-ban szárnyépü-
letet építenek a konvent-épülethez. 1824-ben emeletet húznak a 
régi épületre. 1846—47-ben újból építkeznek. 1871-ben átalakít-
ják az oltárt és sekrestyét függesztenek a templomhoz. 

Az első század népe igazán alkotó nép volt. A templomépí-
tésben és az utána következő alkotó munkában áldozatkészség, 
hit és erő nyilatkozott meg. 

Ez a templom az Ige temploma. 
Nemcsak a templom megépítését látják a gyülekezet feladatá-

nak, hanem a templom helyes felhasználásának biztosítását is. 
Nem elégesznek meg azzal, hogy templomuk legyen, hanem azt az 
Ige templomává teszik. 

Már 1783. április 28.-án deputátusokat küldenek ki, hogy az 
istenszolgálat rendjét megállapítsák. Minden vasárnap magyar és 
német istentiszteletet tartanak. Mivel a cselédleányok ezeken az 
istentiszteleteken nem vehetnek részt, számukra reggel fél 7 órakor 
külön istentiszteletet tartanak. A gyermekekre is gondolnak. Ápri-
lis 1.—október 1.-ig gyermektanítások vannak. A hétköznapi kö-
nyörgés időpontját reggel 7 órában, délután 3 órában állapították 
meg. 

Meghatározzák, hogy a keresztelés mindig a reggeli és dél-
utáni istenszolgálat után végzendő el. A temetés mindig délután 
van a kántor és kórus énekével s a tiszteletes prédikátor uram ál-
tal elmondandó imádsággal. A temetést mindig kihirdetik a reggeli 
könyörgésen. 

A gyülekezet tehát lelkiismeretesen gondoskodott arról, hogy 
a templom az Ige temploma legyen. Ezzel betöltötte evangélikus 
egyházunk történeti küldetését. A legdrágábbat, az életteremtő 
legnagyobb értéket őrizte és ajándékozta híveinek: Isten igéjét. 

Ebben a szolgálatban munkálkodtak ennek a templomnak ige-
hirdető szolgái. Tiszteletadással emeljük feléjük tekintetünket s 
•elmondjuk a legkiválóbbak nevét: Ráth Mátyás, Freytag Mihály, 
Fábry Pál, Haubner Máté, Horváth Sándor, Karsay Sándor, I'só 
Vince, Pálmai Lajos. 

Ez a templom az ének temploma. 
A gyülekezet vezetői csakhamar érezték megfelelő énekes-

könyv hiányát. K i s s J á n o s vállalkozik annak összeállítására. 
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Az énekeskönyv kiadása szinte lehetetlenségnek látszik. Honnart 
teremtsenek elő pénzt erre a célra? A gyülekezet buzgósága nem 
ismer nehézséget. Néhány nap alatt megoldja a kérdést. 4.500 fo-
rintot gyűjtenek össze a hívek. Prengl János buzgó egyháztag egy-
maga 1.500 forintot ad. 1811-ben azután meg is jelenik a Kiss Já-
nos-féle Győri Énekeskönyv, mely egészen a közel mult időig 
áldott munkát végzett. 

Ebben a templomban szolgálta egyházunkatZ a t h u r e c z k y 
S á m u e l kántor (1783—1836.), ki az Imádandó Isten kezdetű-
éneket szerezte. B e r e c z I m r e kántor kiváló zenei tudása is 
emelte a gyülekezet templomi életét. Evangélikus énekirodalmunk 
értékes kincsét képezi ismeretes szép éneke: Ó, nagy Isten sok a 
vétkem. Ebben a templomban szolgálta gyülekezetünket evangé-
likus egyházunk egyik büszkesége, a templomi zeneművészet leg-
kiválóbb mestere: K i r c h n e r E l e k (1888—1932.). Koráljai-
ból Istenbe vetett bizodalom, alázat, bűnbánat és csendes meg-
nyugvás akkordjai zendülnek fel. Gyönyörű alkotásai: Eljött hoz-
zánk az üdvösség; Jertek hozzám Krisztus mondja; Jer temessük 
el a testet, stb. Zsoltárai, preludiumai a magyar egyházi zeneiro-
dalom becsült értékei maradnak. 

Ez a templom a szeretet temploma. 
A gyülekezet már megszervezésekor gondoskodott arról, hogy 

a templom szeretet-munkát is végezzen. Perselyt hordoztatott kö-
rül, a templomajtóban pedig szeretet-ládát helyezett el. Bármilyen 
idegenül gondoljanak egyesek az azóta megszüntetett templomi 
perselyezésre, az mindig szerves alkotó részét képezi az evangéli-
kus istentiszteletnek. A gyülekezet alapítói helyesen megérezték^ 
hogy szeretet-áldozat nélkül befejezetlen és hiányos marad a 
templomi áhítatosság. 

A gyülekezet gondoskodott a háziszegényekről és szűkölkö-
dőkről is. Külön tálacskákat helyezett el a templojnajtóban s a h í -
veket állandóan figyelmeztette a jó cselekedet tiszta boldogságára.. 
Szervezeti szabályzatában pedig kimondotta, hogy a háziszegé-
nyek és szűkölködők részére szánt adományokat a tisztelendő p r é -
dikátor urak kezéhez kell adni, kik azt azután kiosztják. Voltak há -
zakhoz járó állandó szegények is, kiknek eltartásáról egyes csalá-
doknál gondoskodott. A koldusokat külön koldusbíró alá rendelte. 
A szabályzat azt az intést is tartalmazza, hogy „a koldusok a 
templomból kijövő hallgatóságnak adakozó kezük adományával 



megelégedjenek." Ugylátszik akkor is voltak elégedetlen sze-
gények! 

Ez a templom az ifjúság temploma. 
A gyülekezet a templomépítéssel együtt megveti alapját az 

iskolának is. 1783-ban kidolgozza az i s k o l a s z e r v e z e t é t . 
Két tanító végezte a tanítás munkáját. Az iskola gyorsan fejlődik. 
1785-ben már 4 fiúosztálya és külön leányosztálya van. 

1797-ben a l g i m n á z i u m o t alapít a gyülekezet, mely 
egészen 1883-ig 4 tanítóval működött. Történeti jelentősége volt 
ennek a kis algimnáziumnak. Hatását és áldását egyformán meg-
érezte az egyház és a nemzet. 

Az iskola körében is áldásos szeretet-munkát végzett ez a 
templom. Gondoskodott az ifjúság lelki táplálásáról s számukra 
külön istentiszteleteket is tartott. A szegény iskolásgyermekeket is 
gondjaiba vette. Állandóan körülbelül 8—10 szegény tanulóról 
gondoskodtak családoknál való elhelyezéssel. Hány tehetséges, 
szegény gyermek továbbképzése vált ezáltal lehetővé! 

Az iskola szellemét is a templom adta meg. A nagy templom 
vitt irányítást, erőt, lelket az ifjúság templomába. Ebben a temp-
lomban kapta meg az ifjúság azt a valláserkölcsi és nemzeti lelkü-
letet, mely életének egész irányát megszabta. 

Gondoljunk kegyelettel ennek a gyülekezetnek érdemes taní-
tói gárdájára s néhány kiváló név említésével idézzük magunk elé 
az iskola hü tanítóit: Kiss János, Petz Leopold, Zathureczky Sá-
muel, Skita Mihály, Balla Mihály, Holzhammer István, Posszert J á -
nos, Fadgyas Pál, Cserhalmi István, Gróf Endre, Benedek Vince, 
Borsodi János, stb. 

Ez a templom a nemzet temploma. 
Minden templom a nemzet múltjának és jövendőjének egy 

eleven darabja. Élete összeforr a nemzet életével. Nem politizál 
és nem viszi szószékre a mindennap forrongó eszményeit, mégis 
elválaszthatatlan a nemzet életétől. A jelen földjén áll, de egybe-
kapcsolja a multat a jövendővel. Hirdeti Istennek a nemzet szá-
mára küldött üzenetét. Hitet ébreszt és szeretetet prédikál. Ta r t a -
lommal tölti meg a haza fogalmát és a nemzet közösségét. A győri 
templom is mindig a nemzet temploma volt. 

1807. április 4-én Ferenc császár átvonult a városon és meg-
nézte a templomot. Vájjon lelkével is megnézte-e azt s megérezte-e 
a szent falak között áramló örök igazságokat? 

Mikor 1809. június 13-án a francia sereg elfoglalta Győrt, 
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templomunk védő. várként állta az ostromot. Keleti falába 9 ágyú-
golyó mélyedt. Ebben az időben halálra ítélték a templomot s a 
halálos Ítéletet majdnem végrehajtották. A katonai parancsnokság 
ugyanis úgy találta, hogy a város védelmének kiépítését a temp-
lom akadályozza. Elhatározta tehát, hogy hadásiatí érdekből a 
templomot elbontatja. Megbecsültették a körülötte levő egyházi 
épületekkel együtt. Roland francia mérnökkari a 'ezredes azonban 
jóakarattal viseltetett a gyülekezet iránt, lassan dolgoztatott s így 
a templom megmaradt templomnak. 

A szabadságharcnak is beszélő tanuja volt ez a templom. A 
konvent udvarán 200 katona táborozott. Az egyházi épületekben, 
iskolatermekben kórházat állítottak fel. Lefoglalták a templomot, 
az összes épületeket. A lelkészeket és tanítókat kilakoltatták. 

Ennek a templomnak szószékén állt H a u b n e r M á t é . 
Ezek a falak visszhangozták bátor vallomástételét. Ebből a temp-
lomból s az evangélikus lelkész vallástevö szolgálatából indult 
életútja Kufstein felé. 

1859. szeptember 1-én megjelenik a Pátens. Egyházunk auto-
nómiáját felfüggesztették s W o h l m u t h L i p ó t rohonczi lel-
készt nevezik ki adminisztrátornak. A gyülekezetnek döntenie kell 
önmaga sorsáról és magatartásáról. Történeti időben azonban 
minden döntés magasabb nemzeti és egyházi igazságokról és jo-
gokról való döntést jelent. A behódolás jogról és igazságról való 
lemondást jelent. A tiltakozás és szembehelyezkedés az igazság és 
jog mellett való megállást jelent. 

A győri gyülekezet a jog és igazság mellé állt. 1860. március 
18-án tartott közgyűlésen leszavazták Dregály Daniel lelkészük 
behódolást ajánló indítványát. Visszautasították az adminisztrátor 
rendeleteit. A Sopronba egybehívott tanácskozásra nem küldenek 
delegátusokat. Kénytelenek ugyan eltűrni a rájuk erőszakolt kor-
mányzást, de állandóan tiltakoznak ellene. Inkább némán hallgat-
nak, gyűlést nem tartanak, a gyülekezeti ügyek intézését egy kis 
igazgató-választmányra bizzák, de be nem hódolnak s a törvény-
telen állapot jogosságát nem ismerik el. 

Milyen nagy ünnepe volt ennek a templomnak, mikor 1860-
ban visszatért az igazságért szenvedő hü lelkipásztor: H a u b n e r 
M á t é . 

Ez a templom igazán a nemzet temploma. 
Ez a templom a védelem temploma. 
A gyülekezet nem elégedett meg a templom megépítésével. 
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Vezetői bölcsen tudták, hogy a gyülekezet temploma fellegvár. Ha 
a gyülekezet élni, fejlődni, dolgozni akar, akkor a külső várat is 
meg kell építeniök, sáncfalakat kell emelniök. Egyszerre a kezde-
tén, 1783. április 28-án, kidolgozzák a gyülekezet szervezetét. 
Megállapítják az inspektorok, kurátorok, elöljárók kötelességeit, 
jogviszonyukat egymáshoz és a gyülekezethez, munkakörüket és 
kötelességeiket. Világi vezetőemberek á"nak a gyülekezet élére, 
kik tekintélyük, vagyonuk, állásuk és befolyásuk fegyverzetével 
védik a gyülekezet jogait s biztosítják annak jövendő fejlődését. 

Gondoljunk kegyelettel azokra a férfiakra, kik másfélszáza-
don keresztül ezt a templomot a védelem templomává is tették. 

A 150 éves győri templom azért lehetett az ige, az ének, a 
szeretet, az alkotóerő, az ifjúság, a nemzet és a védelem templo-
ma, mert kezdettől fogva a kegyelem temploma volt. Annál telje-
sebben töltötte be mindegyik hivatását, minél inkább Isten temp-
loma és a kegyelem temploma volt. Sohasem adta oda magát mu-
landó érdek szolgálására. Nem tette önmagát hiú bálvánnyá és 
hiúság eszközévé. Istent szolgálta, nem pedig az embereket. Isten 
igéjét hirdette tisztán és igazán, nem pedig emberi bölcseséget. 
Isten szentségeit őrizte és adta a híveknek, nem pedig az emberek 
erejét. Az Istennel való közösség kidolgozásán munkálkodott és 
nem elégedett meg emberek egymás között való közösségének 
kiépítésével. 

Ez a 150 éves templom dicsőségének és jövendő századok 
Ígéretének fényével ékesítve áll előttünk. Mikor megépítették: 
megtűrt templom volt az ártérben. Ma az ártér helyén, biztos kö-
tésű földön, az evangélikus egyház virágzó iskolái, intézményei és 
alkotásai állnak. Hatalmas, jövendőbe tekintő városrész. Ma már 
nem a türelem, hanem a vallásegyenlőség törvénye védi a templo-
mot! Nem megtűrt templom az ártérben, hanem a vallási egyenlő-
ség és lelkiismereti szabadság temploma a jövendő történet 
földjén! 

D. Kapi Béla. 



„Dicsérjétek őt kürtzengéssel; 
dicsérjétek őt Qárfán és citerán". 

150. zsoltár 3. vers. 

Az orgonánk. 

„Dicsérjétek az Ural í 
Énekeljelek az Űrnak 
új énekei; dicsérje őí 
a kegyesek gyülekezete !" 

149. zsoltár 1. vers. 



A mai templom. 
Az előadók között nekem jutott a legkönnyebb szerep. A régi 

győri evangélikus templomokat soha többé nem láthatjuk már, 
mert mindörökre elsüllyedtek a mult tengerében. Ez a templom 
pedig itt áll előttünk s végighordozhatjuk rajta a tekintetünket. A 
régi győri evangélikus templomokról csak feljegyzéseink vannak, 
amelyeket az előadói igyekezet szólaltatott meg előttünk, erről a 
templomról pedig élményeink és tapasztalataink vannak. Láttuk, 
amint az idő rontó keze évről-évre rongyosabbá tépázta a ruhá-
ját, láttuk, amint a jubileumi hála új ruhát szabott reá. A régi 
templomokról beszélni kellett, ez a templom pedig beszél maga 
helyett. Hallgassuk csak: mit beszél ez a megújított templom. 

Mindenki ismeri az új ruha örömét. Hiszen alig van kínosabb 
érzés, mint mikor az embernek elkopott, rongyos ruhában kell 
járnia. Szégyenpirral az arcán szeretne elbújni a világ elől, mert 
úgy érzi, hogy mindenki az ő kopott gúnyáját nézi mustráló sze-
mekkel. Ez a templom is nagyon szégyelte már a régi rongyos ru-
hát, amely bizony megkopott már, hiszen ötven évvel ezelőtt ad -
ták reá. Ha idegen ember jött hozzánk azzal a kéréssel, hogy sze-
retné látni az egyetlen győri evangélikus templomot, mindig szé-
gyenkező restelkedéssel mutattuk meg néki az egyetlen győri 
templomot, amely szennyes, füstös, kopott koldusrongyokban 
éktelenkedett. Azt hiszem sokszor és sokunknak támadt szívében 
az a gondolat, hogy ennyire nem szabad elhanyagolni a templo-
mot, mert mégis csak ez a gyülekezeti élet középpontja. Gazda-
sági szempontból is csak kárt okoz a templomépületnek ilyen 
hosszú elhanyagolása. 

Ez a mai templom köszöni nékünk a reá adott szép új ruhát. 
Állapítsuk meg, hogy a mi templomunk köntöse nagyon szép. Kí-
vül is. Amikor dönteni kellett afelől, hogy milyen legyen a temp-
lom új köntösének színezése, még a szakértőknek is sok gondot 
adott a kérdés. A templom sajátos stilusa és régisége ugyanis 
nagyiban korlátozza a lehetőségeket: nem lehet néki akármilyen 
színt adni. Mikor azután a mostani szín mellett történt a döntés, 
sok atyánkfiát láttam vasárnaponként is, meg hétköznaponként is, 
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amint fejcsóválva állottak meg a templom mellett. Nem tetszett 
nékik az új szín. Talán csak azért, mert szokatlan volt. Egy-egy 
új kalap, vagy ruha is — nemde — úgy ki tud forgatni valakit a 
formájából, hogy alig ismerünk reá az illetőre. Később aztán meg-
szokjuk. A mi öreg templomunkat 50 évig szürkének láttuk, nem 
csoda, hogy először különösnek tetszett, mikor egyszerre sárgába 
öltözött. Pedig szép szín ez a sárga, anélkül, hogy méltatlan volna 
a templomhoz s annak korához, derűs, anélkül, hogy rikító volna. 

Ami pedig templomunk belsejét illeti, nem igen tudok ennél 
kedvesebb evangélikus templomot elképzelni. El lehet képzelni 
cifrább templomot, amelyben tobzódnak a színek, kiabálnak az 
ábrák, el lehet képzelni művészibb templomot, amelyben gyönyörű 
mennyezeti és fali festmények dicsérik a művész ecsetjét, el lehet 
Képzelni még szebb templomot is, amelynek jobban a csodájára 
járnak, mint a mienknek, de kedvesebb templomot nem lehet el-
képzelni. Kedves, mert egyszerű. Nincsenek rajta beszögelések> 

raffinált zeg-zugok, hanem uralkodik rajta az egyenes és szögle-
tes vonal. S ezzel a mi öreg templomunk — hogy úgy mondjuk — 
újra belejött a divatba. Ezelőtt 150 évvel azért építették ilyennek*, 
mert akkoriban csak pajtastilusban lehetett evangélikus templo-
mot építeni s lám, a mai építési irány visszatért a régi egyszerű 
vonalakhoz. Kedves ez a templom azért is, mert fehér. Ebből az 
öreg templomból a fehér szín hoz ki igazán minden szépséget.. 
Nem is lehetett volna más színt alkalmazni, mert az Ízléstelen 
megtörése és megbolygatása lett volna e templom százados ha-
gyományainak és jellegzetes karakterének. Valami más, cifra sz í r -
nél olyan lett volna ez a templom, mint mikor egy élemedett, tisz-
tes matróna a húsz éves kor élettavaszának pírját szeretné mester-
séges és mesterkélt beavatkozással az arcára hazudni. A fehér 
önmagában is szép. Talán a legszebb a világon. Nem véletlen do-
log az, hogy az emberi élet két legboldogabb korának fehér a 
színe. A kis gyermeket nem pólyálják cifra-tarka ruhába, hanem 
tiszta fehérbe. A menyasszony is, ha menyasszonyi ruhát ölt, f e -
hérbe öltözik. A fehér a tisztaság jelképe, a deriis öröm jelképe, a 
fény jelképe, a békesség jelképe. Ez a mi megújított templomunk 
a maga egyszerűségében, egyenes vonalaival, nyájas fehér színei-
vel olyan, mint egy nyilttekintetű, egyenesnézésű, érthetőbeszédű 
ember, aki kevés szóval is el tudja mondani lelke tartalmát. Olyan, 
mint az az egyház, amelynek szolgál: egyszerű, tiszta, érthető és 
békességes. Szeressétek ennek a templomnak fehér színét, mint 
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ahogyan szeretitek tisztességben megöregedett édesanyátok fehér 
hajkoronáját . 

A felöltözködés mindig pénzbe kerül. A mai templom idevonat-
kozólag is elmondja a maga köszönetét. Igaz, egyedül Istené a di-
csőség. Nem is célom, hogy neveket sorakoztassak fel, akár pénz-
beli adománnyal, akár munkateljesítménnyel kapcsolatban. De 
éppen Istennel szemben lennénk hálátlanok, ha egyet-mást meg 
nem említenénk. 

A templom és hozzátartozó egyházi épületek megújításához 
szükséges összeg egyetlen adófillértöbblet kivetése nélkül, tisz-
tára önkéntes megajánlásból történt. Hogy ez mit jelent, azt akkor 
értjük meg, ha meggondoljuk, azon az összegen, amelyet a győri 
gyülekezet egyházi épületeinek rendbehozására rövid idő alatt 
összeadott, ötven hold földet lehetett volna venni. 

A nagyobb adományok a következők voltak: 
Győr szabad kir. város: 2000 P. 
Szalay Emil Amerikában élő tb. presbiteriink: 1500 P. 
A lelkészi kar adománya: 1340 P. 
A tantestület adománya: 600 P. 
A Späth család adományia: 300 P. 
24 X 200 pengős adomány. 
44 X 100 pengős adomány. 
A legnagyobb adomány 2000 pengő, a legkisebb adomány 

40 fillér volt, amelyet egy kórházi beteg küldött. A legtávo-
labbi adomány Amerikából jött, a legközelebbi itt a templomajtó-
ban hullott a perselybe. A győri gyülekezet határán kívül Békés-
csabáról, Nógrádveröcéről, Szombathelyről, Őrimogyorósdról, 
Győrszentivánról, Öttevényről, Bácsáról, Győrujfaluról, Székes-
fehérvárról, Kispestről, Pannonhalmáról, Pilisről, Sátoraljaújhely-
ről és Kaposvárról érkezett adomány. 

Mi mindenről tudnának beszélni ezeknek az adományoknak a 
fillérei és pengői! Ezeken az adományokon ott csillog a bánat 
könnycseppje, mikor egy-egy gyászruhás család így adta át a 
maga adományát: „Édesanyánk emlékére a jubileumi alap javá-
ra." Ezeken az adományokon ott csillog az öröm könnyharmatja, 
mikor egy-egy ifjú pár így kopogtatott be a lelkészi hivatalba: 
„Esküvőnk emlékére a jubileumi alap javára." Ezeken az adomá-
nyokon ott csillog a bűnbánat könnycseppje. Valaki ezzel adta át 
a templomjubileumra szánt adományát: „Áldott urvacsoravételem 
emlékére." Ezeken az adományokon ott csillog szerénykeresetü 
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emberek verejtékgyöngye. Egy győrszabadhegyii szegény munkás-
ember két heti teljes keresetét adta oda a jubileumi alapra. Isten 
szemében mindenesetre ez volt az egyik legnagyobb adomány. A 
győri gyülekezetnek ehhez az áldott jubileumi kötelességfelválla-
lásához a gazdag hozta a maga bankóit, a szegény a maga fillé-
reit, a mérnök a maga tudását, az iparos a maga szaktudását, a 
gazda a maga ingyen-fuvarját, a napszámos a maga két keze mun-
káját, — az egész gyülekezet a maga felbuzdult lelkesedését. 

A felöltözködésnek mindig valami célja van. Tisztességes 
ember nem azért vesz ruhát magára, hogy tükör elé ülve hiún gyö-
nyörködjék magában. Akkor öltözünk fel ünneplőbe, mikor várunk 
valakit. A mi templomunk szép új köntöse sem öncél. Nem arra 
való, hogy pusztán elgyönyörködjünk benne, vagy másnak muto-
gassuk. Ez az újruhájú templom várja az ő hiveit, -— titeket. A vi-
lág legeslegszomorúbb épülete az üres templom. Győri gyüleke-
zet! Maradj templomjáró gyülekezet! 

Felöltözünk akkor is, mikor készülünk valahova. Ez az új 
köntösű mai templom is készül valahova. A múltból jött és a jövő 
felé tart. Mi már régen kint fogunk porladni a temetőben, amikor 
ez a templom még mindig szolgálni fogja az Isten dicsőségét és a 
hivek lelki javát. Adja Isten, hogy szolgálata ne legyen csupán a 
mult örökségének megtartása, hanem reménységeket valóra váltó 
alkotás. Adja Isten, hogy szolgálata első eredményeként hamaro-
san megcsendülhessen rábaparti sudár tornyunkban az első győri 
evangélikus harangszó. Adja Isten, hogy hamarosan megszület-
hessék ennek az öreg templomnak ifjú édes lánya, a nádorvárosi 
templom. 

Evangélikus atyafiak! Köszönjük tneg a multunkat, imádkoz-
zunk és dolgozzunk a jövőnkért! 

Szabó József. 



A bizonyságtevő templom. 
D. Kapi Béla püspök igehirdetése 

a jubileumi istentiszteleten. 

48. Zsolt. 10—15. „A te kegyelmedről elmélkedünk 
oh Isten a te templomodnak belsejében. 

Amilyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a 
föld határáig; igázsággal teljes a te jobbod. 

Örül Sión hegye, ujjonganak Juda leányai a te Íté-
letedért. 

Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, szám-
láljátok meg tornyait. 

Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy 
elmondhassátok a jövendő nemzedéknek: 

Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő ve-
zet minket mindhalálig!" 

Történeti múltja ragyogó dicsőségével s történeti hivatása 
világos felismerésével térdel ma győri gyülekezetünk Isten oltára 
elé, hogy hálaadással megköszönje 150 éves templomát. 

A hálaadás nem egyszerű érzés-megnyilatkozás, hanem egész 
valónkat eltöltő lelkiállapot. Szemünk látásra nyílik. A történeti 
idő foglalatában feltárul előttünk múlt, jelen és jövendő. Szívünk 
ellentétes érzések küzdelmében vergődik. Büszkeség és alázat, 
«mber-magasztalás és Isten meglátás, hivalkodó gőg és meghajló 
bűntudat tépik lelkünket. A kegyelem oltára mellett bírói szék 
közelségét érezzük. 

Ez a templom Isten drága ajándéka, amit kegyelme gazdagsá-
gából évszázados küzdelmek eredményéül, hűséges evangélikus 
bizonyságtevések jutalmául adott gyülekezetünknek. Köveit em-
beri akarat hordta egybe. Falait vér és könny kovácsolták acél-
fallá. Belső ékességének vonalait és színeit szívek áldozatkészsége 
teremtette meg. Emberkéz, ember-hűség, ember-szív! De terve-
zője és megépülésének engedélyezője maga az Isten volt. Nem 
önmagáért épült, hanem a benne elvégzendő szent munkáért. Nem 
évszázados küzdelmet betetőző történeti emlék, hanem Isten mun-
kájának állandó eszköze. Nem a kivívott vallásszabadság büszke 
obeliszkje, hanem az élet forrásvizét rejtő oltárkő. 

A jubiláris ünnep nemcsak a multat, hanem a jelent is kutatja. 
Megkérdezi tőlünk, hogy miként használtuk fel és mivé tettük éle-
tünkben ezt a templomot? A templomépítők hősi gárdája mellé 
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felsorakoztatja a inai nemzedéket s leméri értéküket. így válik a 
hálaadás számadássá s a magasztaló himnusz pönitenciás énekké. 

Az ünneplőbe öltözött 150 éves győri templom három bi-
zonyságtevéssel szól hozzánk. Bizonyságot tesz Istenről, az ősök-
ről és a jövendőről. 

1. A templom bizonyságot tesz az Istenről. 
A zsoltárköltö csendes hálaadással megáll a templomban. Kö-

rülötte aranydiszítésű falak, márvány terraszok, porfir oszlopok, 
az emberi kéz csodálatos, művészi alkotásai. De ő lelki szemével 
tekint körül s emberek alkotása helyett Isten örök munkájáról be-
szél. „A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a Te templomod-
nak belsejében." 

Mi is Isten kegyelméről emlékezünk 150 éves templomunkban. 
Istennek köszönjük édesanyául adott drága egyházunkat. 

Neki köszönjük megtartott győri gyülekezetünket. Köszönjük 
szenvedéses múltját, templomos és templomnélküli századait. Kö-
szönjük ezt a templomunkat is. 

Bizonyságot tesz ez a templom arról, hogy mindig az Istené 
volt és mindig az Istené akart lenni. Nem azért volt Istené, mert 
Isten házának építették, hanem mert Isten örökkévaló igéjét hir-
dette, a szentségeket őrizte és közölte a hívekkel. Ebben bírta leg-
nagyobb szépségét és legragyogóbb dicsőségét. 

Kicsoda mérhetné meg 150 esztendő igehirdető munkájának 
jelentőségét? Ragyogó képzelettel kicsoda tudná megrajzolni azt 
a képet, mely a templom 150 éves építő munkáját méltóképpen 
elénk állítja? Tépettlelkű, meghajolt kereszthordozók, bizonyta-
lan járású kétségeskedők, kísértés viharában hajladozó, szomjas, 
éhes, szürke emberek telepedtek árnyékába s felüdültek az Isten 
igéjének erejében. 

Hozzávetőleges számítás szerint 150 év alatt körülbelül 25.650 
istentiszteletet tartottak ebben a templomban. 25.650 drága alka-
lommal szólt Isten a hívek seregéhez: mondanivalóm van, beszélni 
akarok veled! A reggeli, délutáni könyörgések számát hozzávető-
leg sem tudjuk megállapítani. De tudjuk azt, hogy a keresztség 
szentségében 150 év alatt 20.317 gyermeket vittek az örökkévaló 
Isten elé. 6.791 házasságkötésre kérték Isten áldását. 150 év alatt 
18.741 élő gyülekezeti tag költözködött csendes temetői lakhe-
lyére. Ezeket a számokat meg tudjuk állapítani. De kicsoda mond-
hatná meg, hogy hány százezer bűnbánó térdelt oltárának zsámo-
lyára, hányan hallgatták boldog megnyugvással a bűnbocsánat 



egyetlen boldogító vigasztalását: Ez az én testem, ez az én vé-
nem! Kicsoda mondhatná meg, hány ember formálódott űj emberré 
a Krisztussal való közösségben? Hány összetört és megerősített, 
íöldre döntött és felemelt ember indult el űj életének kéklő remény-
ség-hegyei felé szívében Isten biztatásával: Menj el, a te hited té-
ged megtartott! 

A mai ünneplő gyülekezet csak töredéke az igazi nagy hála-
adó gyülekezetnek. A 150 éves templom igazi hálaadó gyülekezem 
tét akkor látnánk meg, ha összeomlott régi temetők halottlakói ki-
kelnének sírjukból s elindulnának a jubiláló templom felé. Katona-
dolmányos német vitézek. Sujtásos ruhájú, barna arcú magyar 
emberek. Gyöngyös fejdíszü asszonyok, sudárnövésü ifjak és leá-
nyok. Egy nagy-nagy iskolára való ártatlan gyermeksereg. A győri 
gyülekezet temetőben pihenő halott ármádiája. Élükre állna fosz-
lott papiköntösben, magasra tartott bibliával Magdeburgi Joachim, 
Szana Máté, Ráth Mátyás, Freytag Mihály, Haubner Máté, Kar-
say Sándor, Pálmai Lajos és a többi pihenni tért lelkipásztor. Mel-
léjük szegődnének a világi vezérek: Tisztapataki István, Tóth 
Imre, Kiss György, Zechmeister Mátyás, a Torkosok. Oh, micsoda 
hatalmas hálaadó gyülekezet lenne ez! Betöltené a templom min-
den zugát, a templomteret, a templomhoz vezető utcákat s néma 
csendességben zendülne csontajkakon az imádság: A Te kegyel-
medről elmélkedünk, oh Isten! 

A 150 esztendős győri templom bizonyságot tesz Istenről, ki 
nagy dolgot cselekedett! 150 éven át igéjét és szentségeit adta, 
erőt ,bűnbocsánatot, vigasztalást és életet adott! Nem is mondhat 
szívünk egyebet: „Kegyelmedről elmélkedünk, oh Isten, a Te 
templomodnak belsejében!" 

2. A templom bizonyságot tesz az ősökről. 
Történeti feljegyzéseink szerint a templom építését 1784. áp-

rilis 24-én kezdették meg s 1785. november 27-én fejezték be. Em-
beri számítás szerint tehát 20 hónap alatt épült. Az Isten számí-
tása szerint több mint 300 évig épült. 300 esztendő formálta a 
templomépítő ősök lelkét és 300 esztendő érlelte azt az időt, 
amelyben megépült. 

Vannak egyik helyről a másikra vándorló, bujdosó templom-
kövek. Elindulnak összeomlott templomfalakból, ledőlt oltárokból. 
Összeilleszkednek, kiegészülnek, új templommá emelkednek. 

Ebbe a templomba beleépült a győri gyülekezet minden régi 
temploma. Magdeburgi Joachim imatermének acélos tégladarabja, 
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a Szent István templom letört köpillére, a pataházai templom ol-
tárköve, a leégett újvárosi templom füstös oromdarabja, a Róth-
udvar fatemplomának egy gerendája. Ezen a templomon 300 esz-
tendő népének a hite, egyházhűsége és mártiromságra kész ke-
ménysége dolgozott. 

Bizonyságot tesz ez a templom a védővezérekről, kik karddal, 
tekintéllyel, munkaerővel álltak gyülekezetünk mellett. Beszél 
Rueber ezredesről, a gyülekezet első megválasztatlan inspektorá-
ról. Oldalán kard van, kezében biblia. Harang helyett hét kürt rí-
valgásával hívja istentiszteletre Győr evangélikus népét. Halkan 
megcsendül Tisztapataki István, Tóth Sándor főinspektor, Zech-
meister Mátyás kurátor, a templomépítő világi vezetők neve. T ö r -
téneti szimbólumként felmagasodik Laki Miklós alakja, aki a pa-
taházai templom elvételekor kardot rántott a templom védelmére.. 

Bizonyságot tesz ez a templom az áldozatos evangélikus lel-
kekről. Követ, homokot, tetőfát hordanak. Vagyont, aranykössön-
tyüt, ezüstöt, tallért vagy kicsi pénzdarabot, erőt, időt, lelkese-
dést áldoznak, csakhogy megépüljön a templom. Névtelen áldozó 
hősök tisztes serege tolong a falak körül. Isten dicsőségén dolgoz-
nak, nem pedig saját dicsőségükön. A későbbi Vörös Mihály győr-
újvárosi polgár mintázza ezt a templomépítő, egyházfenntartó 
evangélikus ember-típust, ki végrendeletében egyszerű temetést, 
fakoporsót, fakeresztet rendelt, a gyülekezetre pedig 46.000 fo-
rintot hagyott örökségül. 

Bizonyságot tesz ez a templom az egyházért szenvedni kész, 
hűséges népről, melynek boldogsága, életfeltétele és mindennapi 
kenyere volt a templom. Ez a nép a jégzajlásos Dunán életét ve-
szélyeztetve ment a pataházai templomba. Volt idő, hogy nem 
volt pásztora, temploma, iskolája. Bibliával és énekeskönyvvel ke -
zében mégis evangélikus maradt. Tűrte a kisebbség minden meg-
aláztatását és az üldöztetés minden hátrányát, de hü maradt az 
egyházhoz. Erről a népről tesz bizonyságot ez a templom. Mert 
ha nem lett volna ennek a gyülekezetnek ilyen hitvalló népe, akkor 
soha sem épülhetett volna meg hét templom elveszítése után ez a 
nyolcadik templom. 

Bizonyságot tesz ez a templom az egyházépíto ősökről, kik 
nem elégedtek meg a templom megépítésével, hanem a gyüleke-
zetet külsőleg és belsőleg is megszervezték. Alkotásokkal, intéz-
ményekkel és rendelkezésekkel megépítették a templomba vezető 
útat és a templomból az életbe kivezető krisztusi útat. Feladató-
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kat tűztek a gyülekezet elé s azokat megoldották. Álmokat láttak 
s azokat megvalósították. Építettek iskolát. Megszervezték a sze-
retet-munkát. Belenyúltak a hivek életébe s igyekeztek azt Isten 
népévé nevelni. 

Megállunk 150 esztendő határánál s kegyelmedről elmélke-
dünk, oh Isten, a Te templomodnak belsejében. Boldogan mond-
juk: igazsággal teljes a Te jobbod! 

3. Ez a templom bizonyságot tesz a jövendőről. 
A 150 éves templomnak üzenete van a jövendő számára. 
A zsoltárköltő is üzenetet küld a jövendő nemzedéknek: „Ve-

gyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tor-
nyait! Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy el-
mondhassátok a jövendő nemzedéknek: Bizony, ez az Isten a mi 
Istenünk mindörökké, Ő vezet minket mindhalálig!" 

A 150 éves győri templom lelkével mit üzenünk a jövendő 
nemzedéknek? 

Megüzenjük, hogy nekünk azért drága ez a templom, mert Is-
ten igéjét adja s Isten szentségeit őrzi! Nekünk Isten igéje minden: 
napi kenyér, éltető napsugár, üdítő forrásvíz, éjszakába gyulladó 
fény, erő, élet és kegyelem! Drága nekünk ez a templom, mert test-
véri közösségbe állít. Hitben, szeretetben, imádságban és életben 
egyesít minket testvéreinkkel. Drága nekünk ez a templom, mert 
igéje, szentségei és közössége által Isten gyermekeivé nevel. 

Lemérjük magunkat a 150 éves templom mérlegén és befelé 
hullatva a szavakat, halkan megkérdezzük: megbecsüljük-e, ki-
használjuk-e mindazt, amit drága ajándékul ebben a templomban 
adott nekünk az Isten? 

A zsoltárköltő arra int, hogy kerüljük meg Sión falait, mérjük 
meg sáncait, számláljuk meg tornyait. 

Templomunk evangélikus egyházunk és gyülekezetünk erős 
bástyatornya. Másfélszázad bizonysága alapján üzenjük a jövendő 
nemzedéknek: hogy egyházunkat Isten kegyelme vér, munka és 
áldozat által tartotta fenn. A v é r az egyház védelmére nekife-
szülő mell: érted szívesen feláldozom az .életemet! A m u n k a a 
kéz és agy egymásba illeszkedő erőfeszítése. Lelkipásztorok, taní-
tók, inspektorok, kurátorok, presbiterek, egyháztagok építő mun-
kája. Egy hatalmas nagy munkás tábor, mely külső falakat épít, 
lehulló vakolatokat pótol, ledöntött oromkövek helyére újakat 
illeszt s a lélek köveiből szüntelen építi a beső falakat. Az á l d o -
zat a vékony csengésű adófillér és a súlyos ezüstpénz, a gazdag 
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királyi adomány s a szegényasszony utolsó pénzdarabja. A vér, 
munka ós áldozat értékeit átfogja az élő hit és egyházszeretet 
aranyabroncsa s glóriás fénnyel megkoronázza az isteni kegyelem. 

Megkérdezzük önmagunktól: megkaptad-e, megkapja-e tő-
lünk az anyaszentegyház és a gyülekezet a vér, a munka és az ál-
dozat adóját? Átfogja-e azokat a mi élő hitünk és egyház-szerete-
tünk aranyabroncsa? 

Üzenjük a mai és utánunk jövő nemzedéknek, hogy ezt a győri 
templomot, ezt a győri gyülekezetet is csak azokkal az értékekkel 
lehet fenntartani, melyek megépítésüknél alkotóerővé váltak. En-
nek a gyülekezetnek jövendő-biztosításához mindig szüksége lesz 
a vér, a munka és az áldozat értékeire, de ezek csak akkor válnak 
gyülekezet-teremtő erővé, ha élő hitből és egyházszeretetből szü-
letnek. 

Üzenjük a mai és utánunk jövő nemzedéknek, hogy a 150 év-
vel ezelőtti gyülekezet, mely lélekszámban a mostaninak fele volt, 
azért tudott 7 elvett, elégett, rombadőlt temploma helyébe egy 
nyolcadikat építeni, mert hitt Isten örökkévaló kegyelmében, hitt 
az evangélikus egyház történeti küldetésében és hitt az egyház 
örökkévaló igazságaiban. Ezt a hitet bizonyossággá tesszük szí-
vünkben s ünnepélyes fogadalomképpen elmondjuk a hálaadás ol-
tára mellett: hiszünk egyházunk történeti küldetésében, hiszünk 
egyházunk isteni igazságaiban, hiszünk templomunk szent hiva-
tásában! 

Jövendők ködös tájain úgy világít felénk templomunk torony-
nélküli fehér homloka, mint egy márványba merevült örök igéret. 
Ennek az Ígéretnek boldog birtokában bátran felemeljük, fejünket 
s elmondjuk a zsoltárköltő hitvallását: Bizony, ez az Isten a mi 
Istenünk mindörökké! Ö vezet minket mindhalálig! Ámen. 



Jubileumi munka. 

A jubiláris hónap alatt tartott vallásos estélyeken megismer-
kedtünk részletesen a győri evang. gyülekezet történetével és így 
mindnyájunk élénk emlékezetében van még, az elődök mily csodá-
latos kitartással és áldozatkészséggel építették a katonai kincs-
tártól vásárolt telken azt a templomot, melynek 150 éves jubileu-
mát ünnepeljük. 

A templommal egyidőben, 1785. évben épült egy földszintes 
lakóház is, mely a jelenlegi konventépület középső részét alkotja 
és ame^y épület, mint az a végzett tatarozási munkálatok alatt ki -
tűnt, eredetileg az udvar felöl nyílt tornáccal bírt. A gyülekezet 
lelkésze, kántora és tanítói itt nyertek elhelyezést. 1796-ban fe-
jezte be a gyülekezet az iskola építését, majd 1824. évben a kon-
ventépületre emeletet építtetett, 1846/47. években pedig építtette 
a konventépület szélső kapuin túl levő szárnyépületeket, végre 
1861. évben emelte a kisbérházat. 

A templom eredeti alakja az eltelt 150 év alatt nem változott, 
csak 1871. évben alakíttatott át az oltár és ekkor épült új sekres-
tye is, valamint akkor festtették meg Orlai-Petrics Soma festőmű-
vésszel 800 forintért művészi kivitelű oltárképünket. Az 1885. év-
ben beköszöntött 100 éves fennállás ünnepére pedig átalakíttatta a 
gyülekezet orgonáját, melyet 1791. évben Léhner Zsuzsanna a ján-
dékozott a templomnak és melyet nyolc év előtt egy teljesen új, 
nagyobb orgonával cseréltünk ki, kegyelettel megőrizve a réginek 
alakját, mely eredeti formájában az új orgona középső részét ké-
pezi és melyen az első orgona nagylelkű adakozójának nemesi cí-
mere most is látható. 

A gyülekezet a nagy gonddal és tetemes anyagi áldozatokkal 
létesített épületeit mindenkor nagy szeretettel gondozta is. Fel-
jegyzések tanúskodnak arról, hogy már 1802-ben nagyobb áldo-
zatokkal javították a templomot, 1805-ben pedig a sekrestyét. Si-
ralmas, elhanyagolt állapotban lehettek az épületek a szabadság-
harc lezajlása után, hisz 1848-tól 1851-ig katonai célokra voltak 
igénybe véve és a visszaadásuk után végzett helyreállítási költsé-
gekhez Győr városa is nagyobb összeggel járult hozzá. 

A világháború előtti békés évtizedek alatt a rendezett anyagi 
viszonyok között levő gyülekezetnek az épületek -fenntartása külö-
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nős gondot nem okozott, de a háború utáni összeomlás óta, ame-
lyet a ma is tartó nehéz anyagi helyzet is súlyosbít, a fenntartás 
sokszor alig megoldható problémát képez. A háború óta a gyüle-
kezet csak a legsürgősebb és elodázhatatlan javítások elvégzésére 
szorítkozott, dacára annak, hogy az épületeken elavulásuk követ-
keztében is mind sűrűbben mutatkoztak nagyobb hiányok, amihez 
járult még az a körülmény is, hogy a konventépület földszintes la-
kásaiban a régi falakban felhúzódó nedvesség évről-évre jobban 
jelentkezett. 

Ez a körülmény indította Schmikl Lajos egyháztagunkat arra, 
hogy 1932. év végén beadvánnyal fordult az egyházközséghez, 
melyben figyelmét felhívta a templom és konventépület leromlott 
állapotára és kérte a pénzügyi bizottságot, hogy a tatarozás kér-
désével foglalkozzék és az ebből származó költségek fedezésére a 
szükséges összeg biztosítására tegyen intézkedéseket. A pénzügyi 
bizottság 1933. évi január 7-iki ülésén kimondotta, hogy a reno-
válási munkákat a közeledő 150 éves jubileumra kívánja elvégez-
tetni és előterjesztést tett a közgyűlésnek egy, a jubileumot előké-
szítő bizottságnak kiküldésére. Az 1933. évi március 2 6 - i közgyű-
lés a templom és konventépület tatarozási, valamint a torony épí-
tési munkálatainak előkészítésére 50 tagú bizottságot ki is küldött, 
mely működését május 20.-án kezdette meg, hangsúlyozva első 
sorban az önkéntes adakozásra irányuló propaganda mielőbbi 
megindításának szükségességét, mivel a gyülekezet költségveté -
sébe e célokra fedezetről gondoskodni nem lehetett. Bármennyire 
szerette volna is e bizottság a Miklás Mihály egyházközségi fel-
ügyelő beiktatása alkalmával az „A k a r a t" jelszó alatt megin-
dított toronyépítési akciót valóra váltani, arról egyelőre le kellett 
mondani, mert a feltétlen szükségesnek mutatkozó tatarozási mun-
kálatok költségeinek előteremtése is a lehetetlenséggel határosnak 
látszott. 

A kiküldött Jubiláris Bizottság a tatarozási munkákkal 1934. 
évi szept. havában tartott ülésén foglalkozott, amikor is a feltétlen 
szükségesnek tartott munkák költségeit 20—22.000 pengőben je-
lölte meg. 1934. évi nov. havában a pénzügyi bizottság is bele-
kapcsolódik az előkészítő munkálatokba és ezentúl a jubiláris kér-
désekben e két bizottság együtt tartja üléseit. 

A már előzőleg is folytatott gyűjtés fokozottabb mértékben 
indult meg 1935. évi február havában, amikor az egyházközség 
buzgó hölgy és férfitagjai vállalkoztak arra, hogy személyesen ke-
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ressék fel és adakozásra buzdítsák az egyes tagokat. Az a remény, 
hogy önkéntes adakozás utján a költségekhez a szükséges fedezet 
előteremthető lesz, a legteljesebb mértékben valóra is vált, mert 
már 1935. márc. 1.-én e célra 17,000 P ajánltatott fel, amiből 7000 
P a pénztárba be is volt fizetve és ez az összeg hétről-hétre növe-
kedett. Az elődöknek az az áldozatkészsége, melyet a jubiláris elő-
adásokon ismertünk meg és amely mindenkor, amikor a gyüleke-
zet anyagi válságba került, vagy nagy célokat akart megvalósítani, 
oly bámulatos módon nyilvánult meg, a mai utódokban is él még, 
hisz márc. 23.-án, amikor a megajánlások összege 18,920 P-t tesz 
ki, a pénzügyi bizottság a közgyűlésnek már javaslatot tehetett a 
további teendőkre. Tudomásul vette ugyanakkor a bizottság, hogy 
a Mayer-család, mely áldozatkészségének tanújelét már többször 
adta, most is segítségére siet az egyházközségnek, amennyiben a 
tagoktól megajánlott, de csak hosszabb idő alatt befizetendő ösz-
szeg befolyásáig 6000 P kölcsönt ajánlott fel. 

A másnap, márc. 24.-én megtartott közgyűlés az elvégzendő 
munkák szükségletét 22,000 P-ben állapította meg, a várható fe-
dezetet 22,872 P-ben irányozva elő. Az elnökséget felhatalmazta, 
hogy a Mayer-családtól, amikor annak szükségessége beáll, a fel-
ajánlott 6000 P kölcsönt vegye fel, a családnak szives készségéért 
köszönetét tolmácsolva. Utasította az elnökséget, hogy az elvég-
zendő munkák mérvét állapítsa meg és azokat zárt versenytárgya-
lás alapján adja ki győri iparosoknak. Kimondotta ugyanakkor a 
közgyűlés, hogy a jubileumi megajánlásokból befolyó összegek 
más célt nem szolgálhatnak és a jubileumi tatarozások befejezése 
és azok költségeinek kifizetése után még rendelkezésre álló, vagy 
befolyó összegek a templom karbantartására külön tartalékolandók. 

Ezek alapján a pénzügyi bizottság által kijelölt iparosoknak 
még június hó elején az ajánlati költségvetések benyújtására irá-
nyuló felhívásokat szétkiildhettük és a június 21.-én tartott ülésen 
a munkák kiadásáról is lehetett dönteni. A templom belsejében 
végzendő kőműves munkákra S c h m i k l i J á n o s építési vál-
lalkozó, a külső templomhomlokzat helyreállítására H o r v á t h 
és P o l g á r vállalkozók, a fedélszéki ácsmunkákra ifj. L é h-
n e r G y ö r g y ácsmester, a bádogos munkákra H a u z e r 
G y ö r g y vízvezetéki és csatornázási vállalkozó, a cserepes mun-
kákra S z a l a y J á n o s cserépfedő mester, az ablakok deszka-
borítására P á p a y B é l a asztalosüzeme, a mázolói munkákra 
id. M o l n á r I s t v á n épületfestő, a villanyvezetéki munkákra 
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D ö b r e n t e i F e r e n c villamossági vállalata, a mellvéd hely-
reállítási munkákra K r a u s z G y u l a festő, az oltár restaurá-
lására pedig S c h ö n b a u r M ó r i c aranyozó kaptak megbí-
zást. E munkákkal kapcsolatban végeztettük el az orgona szét-
szedését, kitisztogatását és újbóli összerakás utáni hangolását a 
pécsi A n g s t e r c é g által. 

A konventépületnél eredetileg csak az összes falak vízszintes 
szigetelése és az udvar felöli, siralmas állapotban levő homlokzat 
újbóli vakolása volt tervbe véve az udvar felöli ablakok külső má-
zolásával. Itt a szigetelési és homlokzatvakolási munkákra 
K á l d y B a r n a építési vállalkozó, a mázolói munkákra pedig 
id. M o l n á r I s t v á n kaptak megbízást. Már akkor láttuk 
örömmel, hogy egyrészt a beérkezett árajánlatok kedvező egység-
árai, másrészt és főleg a minden várakozást meghaladó áldozat-
készség folytán sok oly tatarozást tudunk majd elvégeztetni, mely 
e régi és elhanyagolt épületeken nagyon is kívánatosnak mutatko-
zott, melyeket azonban eredetileg fedezet hiányában tervbe nem 
vehettünk. Fokozta még a tatarozás lehetőségét az a körülmény 
is, hogy az év végéig meghosszabbított adókedvezmény a konvent-
épületnek adó alá eső lakásai után igénybevehető volt. így azután 
a szigetelési munkák végzésével erősen megrongált falvakolatokat 
az épület belsejében is teljesen helyre tudtuk állíttatni, ezt megelő-
zőleg pedig az. összes földszinti helyiségekben a villanyvilágítási 
vezetékeket falba sülyesztettük és a lakásokat újból festtettük. 
Ezenfelül még a leányiskola homlokzatait, valamint az ifjúsági 
egyesületi épület udvar felöli homlokzatát és végül a konventépü-
letnek Petőfi-tér felöli homlokzatát is teljesen rendbe tudtuk ho-
zatni, kijavítva itt a tetőcsatornákat és a vízvezetékekben mutat-
kozó hiányokat is. 

A konventépiiiet villanyszerelési munkáit K ö r m e n d y L a -
j o s villanyszerelő, a szobák festését K r a u s z G y u l a festő, a 
Petőfi-téri homlokzat helyreállítását K á l d y B a r n a vállalkozó, 
az esőcsatornák javítását T á r n o k Á r p á d vízvezetéki vállal-
kozó, a vízvezetékek javítását L i n d M i h á l y bádogosmester, a 
cserepes munkákat S z a l a y J á n o s cserépfedő, a leányiskolái 
homlokzat javítását S á r v á r y F e r e n c kőművesmester végez-
ték el. De ezeken felül számos egyéb kisebb munkát tudtunk 
még végeztetni, részben regiemunkaként. így a templomablakok 
rendbehozását K e c s k é s j á n o s asztalosmester, a lakatos mun-
kákat H o r v á t h I s t v á n lakatosmester, a templomajtóknál 
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mutatkozó kőfaragó munkákat H o r v á t h J ó z s e f kőfaragó, a 
csillárok és oltári gyertyatartók felújítását S z ó r a d y T e s t v é -
r e k és végül a gázkályhák javítását a V á r o s i G á z m ű 
teljesítette. 

A hősök emléktábláit az Ifjúsági Egyesület díszes márvány-
kerettel látta el, a gyülekezet e keretek alá befejező márványdíszt 
készíttetett és a jubileumot az egyik oszlopon elhelyezett emlék-
táblán örökítette meg. E munkákat Réthy Gyula kőfaragómester 
készítette, a hősök táblája alatti virágtartók tervezője és szállítója 
pedig S c h i m a B a n d i iparművész volt. 

Az eredetileg 22.000 P-ben maximált költségeket a júl. 5-iki 
bizottsági ülés 23.200 P-re emelte fel, később pedig az elnökség 
engedélyével a jubiláris munkákra fordítható költségeket 24.500 
P-ben állapítottuk meg, végeredményben azonban, mint az a ké-
sőbb következő leszámolásból kitűnik, ezt is túlléptük, de ez tette 
lehetővé, hogy a templomnak egy régen érzett hiányán tudtunk 
segíteni, amikor a templom padozatát betonalapra fektetett egé-
szen új cementlapburkolattal láttuk el és evvel kapcsolatban a föld-
szinten levő padokat is kijavítottuk és átfestettük. A padozat be-
tonalját S c h m i k l i J á n o s vállalkozó, a lapburkolat fektetését 
C s i l l a g P á l vállalkozó, a padok javítását P á p a y B é l a 
asztalosmester, azok festését pedig id. M o 1 n á r I s t v á n mázo-
lómester végezte. Meg kell külön is említenem, hogy a földszinten 
a falhoz erősített, régebben felcsapható padokat K e c s k é s J á -
n o s asztalosmester teljesen díjtalanul javította ki. Művészi be-
csű oltárképünk restaurálását M e d v e y L a j o s rajztanár, a lép-
csők alatti fülkék függönyeinek szállítását R e t h y J e n ő kárpi-
tosmester végezte. 

Nem lett volna azonban teljes a templom környezetének ren-
dezése, ha nem gondoskodtunk volna a templomudvar kellő plani-
rozásáról, valamint a járdák kövezésének átrakásáról is. Az udvar-
ról evvel kapcsolatban szükségesnek mutatkozott föld elhordását, 
valamint a bekavicsoláshoz szükséges kavicsanyag fuvarozását 
gazdatestvéreink végezték teljesen díjtalanul. 

A fent részletezett munkák kiadásánál szem előtt tartottuk, 
hogy azokat lehetőleg protestáns iparossal végeztessük és elap-
rózva azokat a lehetőség szerint, minél több iparost igyekeztünk 
foglalkoztatni. Külön is ki kell emelnem, hogy iparosaink a belé-
jük helyezett bizalomnak teljes mértékben megfelelni igyekeztek, 
a munkák teljes egyetértésben, minden zavaró véleménykülönbség 



nélkül voltak lebonyolíthatók, áraikat pedig iparosaink oly méltá-
nyosan szabták meg, hogy a rendelkezésünkre állott összegekből 
a rendesnél jóval többet tudtunk kifogástalanul elvégeztetni. 
Mindezért a munkákban résztvett iparosainkat a legnagyobb elis-
merés illeti meg. 

Áttérve már mçst a kiviteli költségekre, azok munkanemen-
kint kimutatva a következők voltak: 

I. T e m p l o m n á l : 

1. Homlokzati kőművesmunkák — — — — 920.— P 
2. Bejárati ajtók átalakítása — — — -— — 107.— „ 
3. Fedélszéken ácsmunkák — — — — — 898.76 ,, 
4. Cserepesmunkák — — — — — — — 107.— ,, 
5. Esőcsatornák — — — — — — — 911.60 ,, 
6. Templom belsejében kőművesmunkák — — 2,600.99 „ 
7. Asztalosmunka, ablakok, padok javítása — — 1,316.20 „ 
8. Mázoló munkák — — — — — — — 1,123.38 „ 
9. Villanyvilágítási berendezés — — — — 738.87 „ 

10. Padló kőburkolata — — — — — 1,639.17 „ 
11. Mellvéd javítása, aranyozása — — •— — 398.82 „ 
12. Oltár aranyozása, mázolása — — — — 1,407.37 „ 
13. Kőfaragó munkák, keret, emléktábla — — 312.65 ,, 
14. Gázkályhák és csővezeték javítása — — — 139.02 ,, 
15. Üveges munkák — — — — — — — 54.96 „ 
16. Csillárok és gyertyatartók javítása — — — 143.70 „ 
17. Orgona tisztítása, hangolása — — — — 692.20 „ 
18. Kárpitos munkák — — — — — — — 183.— ,, 
19. Virágtartók hősök táblája alatt — — — — 252.— ,, 
20. Oltárkép restaurálása •— — —: — — — 134.50 „ 
21. Oltárszőnyeg — — — — — — — 450.— „ 
22. Udvar rendezése, járdák kövezése — — — 310.08 ,, 
23. Apróbb kiadások, nyomtatványok — — — 106.87 ,, 

Összesen: 14,948.14 P 

II. K o n v e n t é p ü l e t n é l : 

1. Szigetelés és udvari homlokzat — — — -— 5,483.45 P 
2. Petőfi-téri homlokzat és kapu — — — — 1,095.54 „ 
3. Leányiskola és Ifjúsági Egyesület — — — 919.70 „ 
4. Cserepesmunkák és padlásablakok — — — 84.90 „ 
5. Bádogosmunkák és csatornázás — — — 703.90 „ 
6. Ajtók és ablakok javítása — — — — — 100.70 „ 
7. Ácsmunkák — — — — — — — — 50.80 ,, 
8. Kályhák átrakása szigeteléskor — — — — 66.— „ 
9. Villanyvilágítás berendezése — — — — 583.56 „ 

10. Üveges munkák — — — — — — — 57.78 „ 
11. Mázoló munkák — — — — — — — 455.90 ,, 
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12. Szobafestés — — — — — — — — 560.— „ 
13. Lakások tisztogatása, stb. — — — — — 141.20 „ 

Összesen: 10,303.43 F 

A templom és konventépületnél végzett jubiláris munkák te-
hát összesen 14,948.14+10,303.43=25,251.57 P-t tettek ki. 

A konventépületnél végzett tatarozási és átalakítási költségek 
utáni adókedvezmények összegét a pénzügyigazgatóság 4,471.97 
P-ben állapította meg, mely összeg öt év alatt tíz félévi részletben 
nyer levonást a konventépület adójából. Ezen eredmény alapján 
az egyházközség elnöksége a pénzügyi bizottság útján a közgyű-
lésnek előterjesztést tett, hogy a konventépület melletti kisbérhá-
zat ugyancsak az adókedvezmény igénybevételével alakittassa át 
és tataroztassa, amit a közgyűlés szept. 8.-i ülésén el is rendelt, 
engedélyezve ugyanakkor, hogy e célra egyes kisebb alapok 
711.85 P készpénze is felhasználható legyen, kikötve, hogy ezen 
felül más kiadás az egyházközségre nem háramolhat. Minthogy 
azonban a kisbérháznak tatarozása nem a jubileumi alap terhére 
eszközöltetett, e munkákra itt részletesebben kitérnem nem kell, 
-az adókedvezményből előállott kapcsolat miatt azonban e munkák 
megemlítése teljesen nem mellőzhető. A kisbérháznál végzett 
munkák összesen 5,199.70 P-t tettek ki, amelyek után a pénzügy-
igazgatóság adókedvezmény címén 2,061.24 P-t állapított meg. 

A két épület utáni adókedvezmény tehát 6,533.21 P-t tesz ki, 
ebből levonandó a kisbérház tatarozási költségeinek az a része, 
mely az alapokból e célra engedélyezett, előbb említett 711.95 P 
levonása után még fedezetlen marad, azaz 4,487.85 P, az ezután 
megmaradó 2,045.36 P adókedvezmény, mely öt év alatt tíz félévi 
részletben fog a két tatarozott épületnél adómegtakarításként mu-
tatkozni, a jubileumi alap javára lesz elkönyvelendő. 

A később következő kimutatás tanúskodik arról a csodá-
latos áldozatkészségről, mely a gyülekezet tagjai körében meg-
nyilvánult és mely oly rövid hónapok alatt az előzőkben ismerte-
tett jubileumi munkákhoz a mai nehéz napokban is a szükséges 
fedezetet elő tudta teremteni. 

A részletes kimutatás szerint a jubileumi alapra történt meg-
ajánlások összesen 16,806.71 P-t tesznek ki, amiből 1936. évi áp -
rilis hó 20.-ig 11,881.71 P pénztárunkhoz be is folyt. Azonkívül 
adományokból, perselypénzekből, kamatjövedelmekből és egyéb 
bevételekből 10,128.07 P- t vettünk be, úgyhogy a jubileumi alap 
-összes bevétele eddig 22,009.78 pengő. 
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A Mayer-családtól felvett kölcsön után, melyből 1500 P- t 
vissza is fizettünk már, ez ideig kamatok címén 195.53 P- t adtunk 
ki. A még hátralévő kölcsön visszafizetésére és az addigi kamatok 
fedezésére a még ezután várható adományokon kívül a megaján-
lásokból csak ezután befolyó 4,925 P, valamint az adókedvezmény 
címén bevételezendő 2,045.36 P szolgál. A kölcsön teljes vissza-
fizetése után fennmaradó összeg, mint már előzőkben említettem, 
közgyűlési határozat alapján a templom további tatarozására kü-
lön alapként fog kezeltetni. 

Midőn beszámolóm végére érkezem, nem mulaszthatom el, 
hogy felügyelőtársamnak, Hőfer Vilmos úrnak őszintén köszönetet 
ne mondjak, ki állandóan élénk figyelemmel kísérte a munkálatokat, 
jóformán naponkint megjelent a munkahelyen és evvel lehetővé 
tette, hogy minden munkaközben felmerült kérdés közvetlen érint-
kezéssel azonnal elintézhető volt, ami lényeges könnyítést j e -
lentett. De köszönetet kell mondanom hűséges munkatársamnak, 
Vélsz Ödön városi főmérnök kollegámnak is, ki nemcsak osztozott 
velem a mindenkor nem ép kellemes ellenőrzés munkájában, h a -
nem igyekezett számos munkának magára vállalásával terhemen 
könnyíteni. 

Végül szabadjon kifejezést adnom ama reményemnek, hogy 
gyülekezetünk páratlan áldozatkészsége a jubileum elmultával 
nem fog lezáródni. Jusson mindenkor eszünkbe, hogy az „Akarat"-
tal szemben vannak még tartozásaink, hozzuk meg erre is önkén-
tesen áldozatunkat és meg vagyok győződve, hogy a legközelebbi 
jubileumkor, 25 év múlva, állani fog a Rábaparton templomunk 
tornya és harangjaink zúgása hálaadó imánkba fog vegyülni. 

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
Jósfay-Jausz Lajos* 

II. felügyelő. 
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Jubileumi áldozat. 

A megajánló neve 

Meg-
ajánlott 
összeg 

1936. ápr 
20 ig meg-
ajánlásra 
befizetett 

Ado-
mánya 

Összesen 
befizetett A megajánló neve 

P f P f P f P f 

Tanítótestület 601) 270 _ 4 _ 270 
Túróczy Zoltán és neje 300 — 228 — 90 — 318 — 

Spath-család 301) — 300 — — — 300 — 

Szabó József és neje 300 — 91 — — — 91 — 

Dr. Vidonyi Sándor 200 — 51 30 — 81 — 

Weiszmandl Henrik és Rémyné 20U — 200 — 30 — 230 — 

Dr. Vélsz Aladár 200 — 90 — 25 — 115 — 

Biczó Jolán és barátnője 200 _ 200 — — — 200 — 

Dr. Hőfer Vilmos 200 — 85 — — — 85 — 

Dr. Haits Emil 200 _ 90 — — — 90 — 

Jósfay-Jausz Lajos 200 — 200 — — — 200 — 

Ittzés Mihály és neje 200 — 64 — — — 64 — 

D. Kapi Béla 200 — 200 — — — 200 — 

Kammer András 200 — 200 — — — 200 — 

Káldy Barna 200 — 200 — — — 200 — 

László Miklós 200 _ 87 — — — 87 — 

Miklás Mihály 200 — 200 — — — 200 — 

Mészáros Páíné és Sturm Sándorné 200 — 200 — — — 200 — 

Mikó Mária Erzsébet, Irén, Vilma 200 — 72 — — — 72 — 

N. N. 200 — 5 — — — 5 — 

Pető Lajos 200 — 200 — — — 200 — 

Reinthallerné, Rémyné, Csikászné 
és Klauserné 200 — 188 — — — 188 — 

Dr. Smikli Gyula és neje 200 — 65 — — — 65 — 

Schöpf István 200 — 200 — — — 200 — 

Schöpf Károly 200 — 200 — — — 200 — 

Szalay Károlyné 200 — 12 — — — 12 — 

Özv. Tóth Józsefné 200 — 40 — — — 40 
Dr. Zacher Pál 200 _ 200 — — — 200 
Dr. Rácz Sándor 100 — 100 — 42 — 142 — 

Evang. Ifjúsági Egyesület, Leány-
120 120 30 osztály és Cserkészlányok 120 30 120 30 — — 120 30 

Plochmann Pál 100 — 100 — 10 — 110 — 

Angerer Emma 100 — 15 — — — 15 — 

Barcsai Károly 100 — 30 - — — 30 — 

Bándy János Győrujfalti 100 — 80 — — — 80 — 

Csermák Gusztáv 100 — 100 — — — 100 — 

Czéh Lajos 1U0 — 50 — — — 50 — 

Donner Samu és neje 100 — 95 — — — 95 — 

Dorn-család 100 — 90 — — — 90 — 

Dr. Dukavitr. Vilmos 1.00 70 70 
Vitéz Egyed Lajosné és özv. Szol-

1.00 
— — — — — 

lár Páíné 100 — 70 — — — 70 
Ernszt Sándor és neje 100 — — — — — — 

Özv. hegyeshalmi Fischer Gyuláné 100 — 65 — — — 65 — 

Özv. Fischer Kálmánné és családja 100 — 20 — — — 20 — 

Dr. Horváth István 100 — 10 — — — 10 — 

5 
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A megajánló neve 

A meg-
ajánlott 
összeg 

f 

1936. ápr. 
iO-ig meg-
a j a n l á s r a 
b e f i z e t e t t 

f 

Ado-
mánya 

f 

100 30 30 
100 — 100 — — — 100 — 

100 — 100 — — — 100 — 

100 73 — — — 73 — 

100 — 100 — — — 100 — 

100 _ 20 — — — 20 — 

100 — lOd - — — 100 — 

100 — 9 — — — 9 — 

100 — 50 ' — — 50 — 

100 — 100 — — — 100 — 

100 — 100 - — — 100 — 

100 — — — r— — — — 

1U0 — 100 — — — 100 — 

100 — 6U — — — 60 — 

100 — 57 — — — 57 — 

luO — 45 — — — 45 — 

100 — — — — — — — 

100 — 20 — — — 20 — 

100 — 100 — — — 100 — 

100 — 100 — — — 100 — 

100 100 100 — 

100 — 100 — — — 100 — 

100 — íno — — — 100 — 

100 _ 90 — 
1— — 90 — 

100 — 3) — — — 30 — 

100 — 15 — — — 15 — 

100 — 100 — — • — 100 — 

100 — 70 — ; — — 70 — 

100 — 100 — ' — — 100 — 

80 — 35 — — — 35 — 

76 41 76 41 — — 76 41 
70 — 70 — — — 70 — 

50 — 50 — 10 — 60 — 

60 — 60 _ — — 60 — 

60 — 35 — — — 35 — 

60 60 — — — 60 — 

60 — 10 — — — 10 — 

60 — — — — — — • — 

50 — 50 — 10 — 60 — 

50 
cn — 50 - 8 — 58 — 

oU 
50 z 50 50 

'50 — 30 — — — 30 . — 

50 — 50 — — — 50 — 

50 — 50 _ — — 50 — 

50 — 50 — — — 50 — 

50 — 50 — — — 50 — 

50 — 30 — — — 30 — 

50 — 50 — — — 50 — 

50 — 50 — — — 50 — 

50 — 50 — — — 50 
50 — 50 — — — 50 — 

Összesen 
befizetett 

f 

Haffner Tibor 
Holtzer János és neje 
Járfás István 
Kováts Dénes 
Kiss Lajos és családja Györújfalu 
Kundráth Károly % 
Vitéz Kesserii Istvánná Enese 
Kuttlik Miklós 
Koch Gyula 
Dr. Kovácsics Sándor 
Mayer Oszkár Bőnyrétalap 
Németh Lajos és neje Győrujfalu 
Id. Németh Kálmán Győrujfalu 
Ösz Vilmos 
Dr. Petöcz Károly 
Peredy Istvánné 
Pápay Béla 
Puxbaum Jenöné 
Id. Pintér Mihály Győrujfalu 
Özv. Sipos Lászlóné, Mayer Ilona 
Schmickl Károly és özv. Schmickl 
Andrásné 
Schmickl Lajos 
Szigethy István Győrujfalu 
Thomay Frigyes 
Uzsaly István 
Vidonyi Zoltán 
Wölfel Pá! 
Wolfsbauer Jenőné 
Dr. Zábrák Jenő 
Ifj. Kunoss Endre 
CE Leányszövetség 
Pintér Lajoené 
Blósz Istvánné 
Erdélyi Gábor és csal. Győrujfalu 
Németh Károly 
Stringovits Béláné 
Strasser Sándor 
Steiner János Vilmos 
Weiler Dániel 
Németh Károly 
Alexy Géza 
Bruder Géza 
Böröczky Mihály 
Vitéz Bolla István 
Id. Boczor Kálmán 
Dr. Csemez Béla 
Csépi Lajos 
Dóka József 
Erdélyi Mihály Győrujfalu 
Fáy Endre és Fuchs Rezső 
Farkas Pál 
Fischer Pál és neje 
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A megajánló neve 

Fejes Lászlóné és Szabó Sándorné 
Gosztola József 
Galló Istvánné 
Heid Kálmánné 
Haás Géza és neje 
Dr. Huszthy Mihályné 
+ Jánossy Mihály 
Id. Jakus János és neje 
Juhász Gyuláné 
Konetka Ferencné 
Karsay Jolán 
Kiczkó Gyuláné 
Káldy Balázs 
Kontár Sándor és Ferenc 
Kollár János 
Kapcsándy Lajos és családja 
Id. Lind Mihály 
Mátyás Dávid 
Id. Molnár István és Pál 
Molnár Sándor 
Makrai Kálmán 
Nádorvárosi özvegy 
Németh Márton és Bugár Lajosné 
N. 1. 
Dr. Németh János 
Németh Ferenc és csal. Györujfalu 
Németh Béla Györujfalu 
Póczy Sándor 
Póczy János 
Póczy Samu 
Péchy Kálmán 
Rácz Jenő 
Vitéz Reök Etele 
Dr. Rajkay R. Mátyás 
Richter Árpád 
Dr. Ruppenthal Miklós 
Sáry Jenő és neje 
Stöger Vilmosné 
Soós József 
Schannen Alajosné dr. 
Schmiedt Aladár és neje 
Schöpf Gyula 
Sztrokay Sándor 
Dr. Szent-Ivány Géza 
Vitéz dr. Száky Jenő 
-f- Szijj Lajos 
Szigethy Ferenc és csal. Györujfalu 
Szollár József 
Szőke Miklós 
Takáts József 
Takáts István 
Dr. Tompa Margit 
Tóth Lajos és családja 

A meg-
ajánlott 
összeg 

f 

1936. ápr. 
20-ig meg-
ajanlásra 
befizetett 

f 

Ado-
mánya 

f 

Összesen 
befizetett 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

10 
50 
16 
50 
50 
50 
25 
50 
35 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
21 
50 
50 
22 
50 
50 
24 
50 
30 

30 
35 
50 
25 

5 
40 
50 
15 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
10 
50 
43 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

5* 
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A megajánló neve 

A meg-
ajánlott 
összeg 

1936. ápr 
20-ig meg-
ajánlásra 
befizetett 

Ado-
mánya 

Összesen 
befizetett A megajánló neve 

P 1 i P | f P f P f 

Tóth Ernő 50 28 _ 28 
Özv. Tóth Jánosné és családja 50 — 50 — — — 50 — 

Trogmayer Károly és neje 50 — 50 — — — 50 — 

Varga Sándorné 50 — 30 — — — 30 — 

Varga Béla 50 — 50 — — — 5U — 

Varró Ferencné 50 — 50 — — — 50 — 

Dr. Vélsz Kornél 50 — 16 — — — 16 — 

Vélsz Ödön 50 — 50 — — — 50 — 

Dr. Veöreös Imre 50 — 30 — — — 30 — 

Vildhofer Pál 50 50 . — 50 
Vitolich Antalné 50 — 28 — - 28 
N. N. L. G. 50 — j 50 — — — 50 
Mesterházy Ferenc Győrujfalu 40 — 40 — — — 40 — 

Molnár Lajos és csal. Győrujfalu 40 — 10 — — — 10 — 

Németh István Győrujfalu 40 — 40 _ — — 40 — ' 

Németh Mihályné 35 — 20 — — — 20 — 

Bárány Gyuláné 30 — 30 — — — 30 — ; 

Bolla János 30 — 10 _ — — 10 — 

Irtzing Ferencné 30 — 30 — 30 — 

Németh Gábor és csal. Győrujfalu 30 — . 30 — — 30 — 

Ifj. Pintér Mihály és csal. Gy.-ujfalu 30 — 30 — — — 30 — 

Szigethy Sándor Öttevény 30 — 30 — — 30 — 

Szigethy Béla Győrújfalu 30 — — — — — — — 

Özv. Weisz Kornélné 30 _ 25 _ 25 i 
-f Bándy Antal 25 — 25 — _ ,— 25 
Bándy Ferenc 25 _ — — — 

Gritz József 25 _ 25 — — 25 — 

Kocsis Kálmán és csal. Győrujfalu 25 • — 25 - — 25 — 

Kovács József Budapest 25 — 25 — — — 25 — 

Kövecses János és neje 25 — 25 — — 25 — 

Dr. Kvirsfeld László 25 — — 

Dr. László Ferenc 25 25 — 25 
Lakatos Kálmán 25 — 25 _ 25 
Özv. Markó Józsefné 25 — 25 — _ 25 
Dr. Németi György 25 _ 10 10 
Özv. Pótzy Sándorné 25 25 ___ 25 

- Pintér Gyula Győrujfalu 25 25 25 
Özv. Ruppenthal Lajosné 25 _ 25 _ 25 
Horváth Sándor 15 9 10 19 
Bankó Dániel 24 11 _ 11 
Özv. Bolla Gyuláné és Horváth 

11 

Zsófia 20 20 20 
Csapó Károly 20 5 5 
Farkas István 20 11 11 
Főrhécz József 20 20 20 
Györik Károly 20 
Ifj. Galambos Mihály Győrujfalu 20 20 20 
Krausz Gyula 20 20 _ 20 _ 
Kozma József és családja 20 10 10 
Kalmár Lajos 20 20 20 
Kunoss Endre 20 20 20 
Németh János 20 20 20 Ifj. Németh Kálmán és csal. Győrujfalu 20 — 20 — — — 20 
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A megajánló neve 

Nádorvárosi hívő 
Szigethy Mihály Öttevény 
Özv. Szabó Jánosné 
Tóth Sándor 
Vajda János 
Özv. Boczor Györgyné, Boczor Ida, 
özv. ifj. Mondovits Istvánné 
Németh Géza 
Péter István Szabadhegy 
Szabó Gyula 
Tulok Károly 
Újvárosi hivő 
Buti Lajos 
Duby Sándorné 
Erdélyi István 
Id. Fehérvári Lajos 
Gácsig Györgv 
Gede Kálmán 
Hamm István 
Id. Hatos Endre 
Jakus Ida 
Kollár Györgyné 
Kuhn János 
Kákó jánosné 
Lakatos Gyüláné 
Németh József 
Németh Kálmán 
Pető Kálmán 
Pesztenlehrer Lajos 
Sári Samu és neje 
Özv. Sós Jánosné 
Özv. Sütöri Józsefné 
Szomora Máténé 
Id. Szollár József és Tóth Gyula 
Özv. Tóth Mihályné 

A meg-
ajánlott 
összeg 

1936. ípr. 
20-ig meg-
ajánlásra 
befizetett 

Ado-
mánya 

Összesen 
befizetett 

P f P 1 f P f P f 

20 20 20 
20 — 20 — — 20 
20 — 10 — — 10 
20 — 20 — — — 20 
20 — 20 — — — 20 

— 

15 15 15 
15 — 15 — — — 15 
15 — 15 — — 15 
15 — 15 — — — 15 
14 — 14 — — 14 
12 — 12 — — 12 
10 — 10 ..— — 10 
10 — lu — — 10 
10 — - 10 — — 10 
10 — 10 — — — 10 
10 — 10 — — 10 
10 — 10 - — 10 
10 — 10 — — — 10 
10 — 10 — — 10 
10 — 10 — — — 10 
10 
10 — 10 — — 10 
10 — 10 - — 10 
10 
10 — 10 — — . 10 
10 — 5 — — 5 
10 — 4 — — 4 
10 — 6 — — — 6 
10 — 10 — — 10 
10 — 10 — — 10 
10 — 5 — — 5 
10 — 10 — — — 10 
10 
10 

— 5 — -r- — 5 10 
10 — — - — 

Adományok: 
Győr szab. kir. várostól 2.000 P, Szalay Emil USA 1.500 P, 

Székesfehérvári prot. katonai egyház győri helyőrségének tagjai 
200 P, Diakonisszák 130, Weninger Antal 100 P, Egy nádorvárosi 
özvegy 100 P, László István 100 P, Reform, heti offert. 78.62 P, 
Győri evang. Gyámintézet 78.13 P, Erőss Gyula halála alkalmá-
ból gyermekei 60 P, „Erős várunk" 54 P. 

50.—P: Bőjtös Sándor s.-lelkész, Csillag Pál, Fadgyas Mária, 
Groó Gyula, Horváth Miklós, Makray Zoltán és neje, Nádorvárosi 
özvegy édesanyja, Horváth Jánosné emlékére. 

40.— P: Bárány Mihály, Bulkay Lajos, Macher Pál, Mikó-
család az édesanyja halála alkalmából, Németh Istvánné, Németh 
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Béláné, Pintér Ilus és Pintér Lajos édesanyjuk halálának évfor-
dulója alkalmából, Póczy Mihály és Etel. 

33.— P: Sárváry Ferenc. 
30.— P: Barcza Géza, Berger Kornélia, Borsody János, Hor-

váth Ferencné és csal., Horváth Zsuzsanna, Macher Elek, Poór 
Ferencné, N. N. első tanítónői fizetéséből, Schmickl Gizella és 
Herczeg Erzsébet, N. N. (St. I.) 

25.60 P: Özv. Guóth Istvánné. 
25.— P: Elemi népiskola növendékei, özv. Horváth Sándorné 

Tokaj , özv. Ihász Mihályné, özv. Németh Lajosné, Vörös Imre és 
neje, özv. Zwikl Endréné Kispest. 

20.40 P: Buti József. 
20.— P: Benedek Vince, Bernáth György, Borsody László 

Őrimagyarósd, Böröczky Antalné, Döbrössy Károlyné, Erdélyi 
Sándor Öttevény, id. Éger Károly, Farkas Antal, Gindlstrasser Já-
nosné, öv. Halbritter Ferencné, Horváth György és József, Horváth 
István, Kicska Sándor, Korpáczi Rezsőné, özv. Kováts Lászlóné, 
Macher Mihály, Matkovits Erna, Molnár István Sobor, N. N. ko-
szorúmegváltás címén, N. N., özv. id. Németh Istvánné, Paár Ist-
ván, dr. Pazár Géza és Feld Edit esk. alkalmából, Rontó Ferencné, 
Schricker Mihály, Szabó Sándor és József, özv. Szalay Sándorné, 
Szántó Gábor. 

16.80 P: Kecskés János. 
16.— P: Édler Lajosné és Völker Ilona, Bálint Istvánné. 
15.— P: Bors Lajos, Goldsand Camilló, Hergovits Péterné, 

Kürtös Jánosné, Mészáros Gézáné, Mózes Iniréné, özv. Nemes Fe-
rencné, Schneider Jenő, Schöck Ágoston, Szigethi Gyula. 

N. N. 14.— P, Szalay János 13.85 P, Nádorvárosi hívő 12.— 
P, Névtelen 12.— P, Székesfehérvári 2. vdd. tábori lelkészete 
11.88 P, dr. Szloboda István 11 P. 

10.— P: Ágoston Eszter, Ágh Sándorné, Barabás Jánosné, 
Bánkúty Ernő dr., Bárány Pál, Beke András, özv. Bodor Sán-
dorné, özv. Bozsóky Lajosné, Böröczky Vilmos, özv. Buchler Lu-
kácsné, Czapit Istvánné, Dabasy Tibor, dr. Dorner Emil, Egyed 
Géza, Éger Dénes, ifj. Éger Károly, Finta Mihály és neje, Firigla 
Jenőné, Gácsig András, Gritsch János, Grün Gyula, Gyarmathy 
Kálmán, Gyarmathy László, Győrujvárosi gazdaifjak, Hauzer 
Györgyné, özv. Herczeg Zoltánné, Horváth István, Horváth János, 
Horváth Kálmán, Horváth Róza, dr. Hőfer Andor, Hőfer Lujza, 
Inotai János, Jankó Ignác, + Káldy Istvánné emlékére hozátart., 
özv. Kern Ferencné, Kovács Gézáné, özv. Kovács Gézáné, Kovács 
Mihály, id. Kozma Kálmán, Körmendy Jánosné, Körmendy 
Lajos, László Pál, Limpacher Péter, Limpár György, ifj. Lim-
pár György, Macher András, Macher Sándor, özv. Melber Jó-
zsefné, Mendel Imre, Mendel Zsuzsánna, Mészáros József Ötte-
vény, Mészáros Sándor Öttevény, Molnár Sándor és neje, 
Mórich Károly, N. N, N. N, N. N, N. N, N. N; N. N, Nagy 
Dénes, Nagy Márton, Nádorvárosi hivő, Nádorvárosi hivő, Ná-
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dorvárosi hivő, Nádorvárosi hivő, Nemes Erzsébet, Németh Fe-
renc, őzv. ifj. Németh Istvánné, Nits János, Noszlopi Elek, Pető 
Györgyné, Péter Lajos, Pöltinger Gusztáv, Rack-csálád, Rácz 
Dezső, Révfalui hívő, Révfalui hívő, Ritter Elza, Ritter Mária, 
Richter Irén, Rózsa-család, Salamon Juliska, Schöpf Sándor, 
Skriba József, Steiner József, Stinner Sándor Öttevény, özv. 
Schöpf Károlyné, özv. Szűcs Sándorné, Szalay Sándor, Sziklai 
Jenő, Szász Jánosné, Szalay Gyula, özv. Török Istvánné, Torkos 
Ferenc, id. Tóth József, Tóth Bertalanné, Trattner Hugó, Újvárosi 
hívő, vitéz Urdombi István, Ungerhoffer Tamás, Újvárosi hittestv. 
esk. alk., özv. Vörös Istvánné, Weiler Dániel leányai, Wölfel La-
jos és neje esk. alk., Zámbó Ilona. 

Cipészek és csizmadiák egyes. 8.—, Szabadhegyi isk. gyer-
mekek 7.23, Dömötör János 7.—, Purgly Pál Nagyesztérgár 6.30. 

6.— P: Bárány Lajos, özv. Boczor Istvánné, Csuta Gáborné, 
Egy keresztyén testvér, Inotay Mihály, Kovács Mihály Öttevény, 
Kozma Imre, N. N., özv. Pongrácz Krisztiánné, Sass János. 

5.— P: Agg Miklós, özv. Bóka Jánosné, Böröcz Józsefné, özv. 
Balla Józsefné, Bors János, Bárány István, Baros Kálmán, Bárány 
Mihály, Bognár József, dr. Bánkuty Ernőné, Cseke Géza és Szőke 
Rozália esküvőjük alk., Czipott János, Csépi Pál, Cserhalmi Pál, 
özv. Darvas Józsefné, özv. Dékány Mihályné, Darnói Sámuel, Döb-
rentei Ferenc, Erdélyi Rudolf, özv. Eitz Jánosné, Finta Mihály, ifj. 
Fias István, Farkas Sz. András, + Galambos Irénke hagyatéka, 
Garay József, özv. Gyenge Imréné, Gecsei Ferencné, Hídvégi Ist-
ván, Horváth Mihály, Honti János Pannonhalma, Kresz Rudolfné, 
Krompacher Józsefné, Kovács Simonné, Keresztes István, Kozma 
Mihály, Kövecses Mihályné Győrszentiván, Két nővér adom. Öt-
tevényről édesapjuk halála évf., Kozma Kálmán, Krompacher Já -
nosné + Czigler János emlékére, Luka Zsófia Komárom, özv. 
Lacsny Dezsőné, özv. Laucsek Dávidné, Mészáros Lajosné, Maer-
tens Györgyné, Maráczy Kálmán, id. Macher János, Molnár Pál, 
ifj. Makrai Kálmán, Macher Ferenc és neje, N. N., N. N., N. N., 
özv. Nagy Ferencné Öttevény, N. N., N. N., N. N., Nagy János Öt-
tevény, Nagy Józsefné, özv. Nagy Andrásné, Nuschy Mátyásné, 
Nádorvárosi névtelen, Nádorvárosi hívő születésnapja alk.-ból, 
Németh Gyula, özv. Péter Sándorné, Pintér Sándorné, özv. Presits 
Istvánné, Pető István, Paveszka Mihály, özv. Pethes Józsefné, Pel-
lek Mihály, Pattermann Rezső, Prisztávok Endre Békés-
csaba, Rónay Kálmánné leánya konfirmációja alkalmából, 
ifj. Rácz Sándor, Rácz Imre, Somlai Pál, ifj. Sós Istvánné, 
Sipos Jánosné, Steiner Kálmán, Sárváry Józsefné, Schusz-
ter Mihály, Schvarcz Margit, Szentistványi Sándor, Szalay Ferenc, 
özv. Szendi Józsefné, Szabó Kálmán Öttevény, ifj. Szabó Lajosné 
Öttevény, Szántó Józsefné, Szelényi Mária, id. Tremmel István, dr. 
Torkos Béla Budapest, Tytte Béláné Györszentiván, Tremmel Já-
nos, Tolnai Béláné, Tüske Lajos, Vasárnapi isk. fiúk, Vass Julia, 
özv. Ziegler Pálné. 



.— P: Erdélyi Ferenc, Foltin Pál, Megyeri Károlyné, Mo-
gyorósi Istvánné, Névtelen özvegy, Nagy Jánosné, Péter Endre, 
Varga Róza. 

3.— P: Ács József, özv. Baracskay Sándorné, özv. Csiszár 
Lajosné, Egy beteg testvérünk, Egy szegényasszony, Farkas Te-
réz, Gondán János, Horváth György, Jungwirth Józsefné, N. N., 
N. N., N. N., Nádorvárosi hívő, Sós Mihályné, Szendi Jánosné, 
Szabó Zsigmondné, özv. Varga Istvánné Zselykepuszta, ifj. Wei-
ler Dániel. 

2.50 P: Barabás Erzsébet. 
2.— P: Bárány Pál, özv. Biber Antalné, Börzsey Jánosné, 

Beke Györgyné, Boczor Mihály, Csató József, özv. dr. Fülöp 
Sándorné, Horváth János, Horváth Róza, Kovács Endre Ács, Kopp 
Pál, Kürtös Lajosné, Kollár János, Lóhr Károlyné gyermeke ker. 
alk., özv. ifj. Macher Imréné, Péter István, özv. Parizon Péterné, 
Ritter Lajos, Ritter Imre, Simon József, Simon Károly és neje, Sü-
töri Istvánné, Sós Mihály, Szalay János, Szitásdombi hivő, Szabó 
Zsófia, Szotfriedt Endre, Tóth Irma Nógrádverőcze, Tóth Gá-
borné, Tóth József és Szabó Erzsébet, vitéz Urdombi Iván, Tr ia-
nontelepi gyűjtés, Varga Józsefné, özv. Weisz Mátyásné. 

Pénzes Ferenc 1.50, Elemi isk. III. leányoszt. perselye 1.37 P. 
1.— P: Alföldi Jánosné, Bors János, özv. Kellerné, Limpár Ist-

ván, N. N., N. N., N. N., Sós Mihályné, Stinner Sándor Öttevény, 
Túróczy Zoli. Varga Kálmán —.40. 

Egyéb adományok 41.90 P. Ifj. egyes, a hősi emléktáblakeret 
elkészítéséhez kölcsön adott 160.— P-ből 115.— P-t visszafize-
tett. Adományok végösszege 8,598.32 P. 

Jubileumi alap javára tartott offertóriumok és perselypénzek 
1,275.27 P-t tesznek ki. 

Időközben betétként elhelyezett pénzek kamatjövedelme 
254.48 P-t tesz ki. 

Konventudvar feltöltéséhez kavicsot fuvaroztak: 
Vitéz Bolla István, Éger Károly, Farkas Antal, Farkas Szabó 

Jenő, Gyarmathy Kálmán, Gyarmathy László, Kozma Kálmán, Kö-
vecses János, László Pál, Macher Kálmánné, Macher Pál, Macher 
Sándor, Mikolás Imre, Ritter Imre, Szalay Sándor, özv. Szalay 
Sándorné, Vörös Imre. 

A jubileumi alap bevételeinek összesítése: 
Hívek által megajánlott összeg 16,806.71 P 

Megajánlások törlesztésére 1936 ápr. 20-ig befolyt 11,881.71 P 
Adományok végösszege 1936. ápr. 20-ig — — 8,598.32 P 
Offert, és perselypénzek 1936. ápr. 20-ig — — 1,275.27 P 
Kamatjövedelmek 1936. ápr. 20-ig — — — - 254.48 P 

Összes bevétel: 22,009.78 P 
Dorn Vilmos 
egyházi ellenőr. 



Jubileumi nyilaíkozaí 
a győri ág. t>itv. evangélikus egyházközség templomának 
másfélszázados jubileuma alkalmából tartott díszközgyűlé-

sen 1935. évi december P>ó 1-én. 

JJ győri ág. hi to. evangélikus egyházközség szivében 
mélységes hálával áll meg temploma másfélszázados jubileuma 
alkalmából az örökkévaló Isten előtt, kitől száll alá minden 
Jó adomány és tökéletes ajándék. 

Megköszöni Istennek azt az örökké meghálálhatatlan 
begyeimét, mellyel úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta érte, hogy aki hiszen Ó benne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. 

Megköszöni, hogy a kereszt evangéliumának megőrzésére 
és a világ minden népéhez való eljuttatására Szentlelke által 
anyaszentegyházat épített. 

Megköszöni Istennek, hogy anyaszentegyházában szent 
evangéliumának hamisítatlan megőrzéséről hithősök által 
gondoskodott és ezen gondoskodásában a reformáció magyar 
templomait és benne a győri gyülekezetet is kegyelmesen 
részesítette. 

Megköszöni Istennek azt a sziveket megmelegítő és hősies 
•elhatározásokra indító emlékekkel megtöltött történetet, melyet 
a győri evangélikus egyház közel négyszázados történetében 
adott nekünk. 

Mélységes alázattal vallja Isten előtt: „Kisebb vagyok 
minden Te jótéteményednél !" és tudatában van annak, hogy 
ha Isten érdeme szerint bánt volna ezzel a gyülekezettel, 
akkor már régen eltörölte volna a föld színéről. JImikor a 
gyülekezet életét nem az emberi szem áltál hozzáférhető 
külsőségek szerint, hanem az Isten mérlegére helyezve méri 
meg s az örökkévaló élet gyümölcseit keresi a gyülekezet 
lermőfáján, csak bűnbánattal vallhatja: „Csak az Úrnak 
nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk." 
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Ezen ünnepélyes órában a gyülekezet hálás és bűnbánó 
szivéből hűségfogadalom fakad. 

"Rendíthetetlenül állunk Isten evangéliumában kijelentett, 
az ágostai hitvallásban rendszerezett és az evangélikus egyházi 
keresztyénség formáiban élő keresztyénség fundamentumán. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a gyülekezet harcos 
katonák által alapított gyülekezet. Ismerjük és vállaljuk e 
származásunkból folyó minden elkötelezettségünket. Jl harcoló 
evangélikus egyház katonái akarunk lenni. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a győri ev. egyház élet-
folyamában hosszú időn keresztül együtt folyt az evangélikus 
és református egyház életvize. Ismerjük és vállaljuk e mult 
minden elkötelezését. Jl protestáns testvériség egyháza voltunk 
és azok is akarunk lenni. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a győri ev. gyülekezet 
szenvedő egyház volt. Ismerjük és vállaljuk e mult minden el-
kötelezését. Tudtunk szenvedni hitünkért. Ezután sem félünk 
a megpróbáltatásoktól. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a győri ev. gyülekezet 
elpusztíthatatlan gyülekezet volt. Eltaposott élettüze újra meg 
újra fellángolt és semmiféle erőszak sem tudott diadalmat 
aratni rajta. Ismerjük és vállaljuk e mult minden elkötele-
zését. Négy évszázadon át kitartó ősök utódai nem lehetnek 
kevésbbé kitartók. 

Tele van a szivünk hálával, bűnbánattal és fogadalommal. 
Tudjuk, hogy az örökkévaló Istennek pedig tele van a szive 
könyörülettel és irgalommal irántunk. 

Jlnnak, aki mindeneket megcselekedhetik, feljebb, mint-
sem hogy etképzelhetnők, legyen dicsőség az egyházban mind-
örökké JÍmen. 



Nemzedékről nemzedékre. 
1935. december hó 1.-én, advent első vasárnapján, az ünnepi 

istentisztelet végeztével zsúfolt templom előtt folyt le a gyülekezet 
jubileumi díszközgyűlése. 

D. Kapi Béla püspök imádsága után dr. Hőfer Vilmos egyház-
felügyelő a következő szavakkal nyitotta meg a díszközgyűlést: 

A templomépítö nemzedék emlékezete. 

Az Úr 1785. esztendejében Szt. András havának 27. napján, 
ádvent első vasárnapján nagy ünnepet ült a győri evangélikusok 
gyülekezete: isteni kegyielem, bölcs fejedelmi elhatározás és áldo-
zatra késztő hitbuzgalom 37 év fájdalmas hajléktalanságának ve-
tettek véget. A gyülekezet templomot épített és ezen a napon 
adta át hálaadó és örvendező szívvel magasztos rendeltetésének. 
Százötven évvel ezelőtt folyt le ebben a szent hajlékban ez a lélek-
emelő ünnepség. Ma pedig mi késő utódok sereglettünk ide, hogy 
Isten dicsőségére — ősök és elődök tiszteletére, a ma élő gyüleke-
zetnek pedig lelki örömére és okulására merítsünk az emlékezés 
forrásaiból. Ha a sok nehézség ellenére, amellyel egyházunknak e 
hosszú másfél század alatt meg kellett küzdeni, ez a templom meg-
szakítás nélkül lehetett az Ige hirdetésének megszentelt helye, — 
ha ez a 150 esztendő hazai történetünk dicső korszakainak meg-
örökítése mellett viszontagságos időknek és szomorú események-
nek feljegyzéseit is őrzi s mindezen örömökről és szomorúságok-
ról egyaránt tanúskodni tudó eme megszentelt falak még fennálla-
nak, — ha azok megkopott és megfakult ruházatukat erre az év-
fordulóra egyszerű, de nekünk annyira kedves, szívünkhöz nőtt 
fehér, tiszta ünneplő ruhával felcserélhették: mindezért elsősorban 
a mi gondviselő jóságos Istenünket illeti hála és dicséret. Ez a hála 
és dicséret közgyűlésünket megelőző istentiszteletünkön — nálam 
avatottabb ajakról elhangzott s az előterjesztendő ünnepi 
nyilatkozatban különösen is kifejezésre jut, de jól esik lelkemnek, 
hogy habár egyszerű szavakkal ünnepélyes közgyűlésünk Isten 
dicséretének és hálájának én is erőtlen tolmácsolója lehetek. Ősök 
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és elődök tiszteletére serkent ez a mai 150 éves évforduló. Ősök 
emlékezete övez bennünket, elődök emlékezete, kik megtartották 
számunkra ezt a szent hajlékot. Áhítatos csodálattal kell ma adóz-
nunk azok emlékének, akik 150 évvel ezelőtt, mikor a vallási türel-
metlenség rózsásnak semmiképpen nem mondható viszonyok között 
tartotta a protestánsokat, meg tudták és meg merték őrizni az 
Igére áhítozó tiszta hitüket, — mi csak képzelet mértékével tudjuk 
értékelni és mérlegelni azokat a nehézségeket, amelyekkel meg 
kellett küzdeniök s ez az értékelés kell, hogy mélységesen átérzett 
kegyelet alakjában élő valóság legyen mindnyájunk lelkében. De 
azokkal szemben is hálakötelezettségre figyelmeztet minket a mai 
ünnepünk, akik 150 éven át megtartották számunkra e templomot, 
de méginkább azokkal szemben, akiknek igehirdetése ebben a 
templomban részesítette a híveket a lelki értékek és áldások gaz-
dag kincseiben és akik abban fáradoztak, hogy az imádkozó gyü-
lekezet az ének szárnyain közelebb tudjon emelkedni Urához, Te -
remtőjéhez. Szeretném, ha névszerint mind valamennyit felhívhat-
nám, hisz tudom, hogy lélekben mind itt vannak velünk azok is, 
akiknek kihűlt teste már ott pihen a temetőben vagy tán már ré-
gen el is porladt. Ünnepélyünk időbeli keretei azonban — sa j -
nos — nem teszik ezt lehetővé. Jubileumi ünnepségeink keretében 
legutóbb tartott vallásos estünkön püspök urunk méltóképpen le-
rótta velük szemben tartozó kegyeletes hálánk adóját. Névszerint 
külön is megemlékezett Ráth Mátyás, Freytág Mihály lelkészekről, 
a templomavatás prédikátorairól, kik közül — mint tudjuk — Ráth 
Mátyás híre, neve túlnőtt e gyülekezet körén s a magyar kultúra 
történelemkönyvébe is bejegyződött. Emlékezetünkbe idézte Hor-
váth Sándort, kinek jóságos alakjára egyházközségünk idősebb 
tagjai velem együtt bizonyára többször gondolnak vissza megha-
tott lélekkel. Azután I'só Vincét és Pálmai Lajost, akikkel ez a mai 
gyülekezet boldog lelki együvéforradásban élte hitének világát 
évek hosszú során át. Végül a két szellemóriást: Haubner Máté és 
Karsay Sándor püspököket, kiknek neve, szelleme és emlékezete 
ezzel a templommal elválaszthatatlanul egybeforrt. Az orgona és 
ének mesterei iránt pedig Zathureczky Sámuel, Berecz Imre és 
Kirchner Elek nevének megemlítésével rótta le a kegyelet adóját, 
mint akiknek zeneirodalmi működése halálukon túl hálára kötelezi 
nemcsak a győri evangélikus gyülekezetet, hanem magyar evan-
gélikus egyházunknak még eljövendő generációit is. Úgy véltem, 
hogy mai ünnepélyes közgyűlésünk mindezeknek a felsorakoztatott 



77 

neveknek elhangzása nélkül a kegyeletes kötelességteljesítés terén 
még csak félmunkát sem végzett volna. Templomépítő ősök és 
templommegtartó elődök példája kell, hogy a ma élő gyülekezetet 
kiformálja templomához szívvel-lélekkel ragaszkodó gyülekezetté. 
Amikor a 150 évvel ezelőtt itt elhangzott igehirdetés leszögezte 
ennek az épületnek rendeltetését, azt ezekkel a szavakkal tette: 
„Szentegyház ez, mert nem másvégre szereztetett és rendeltetett, 
hanem hogy a nagygyőri evangélikus keresztyéneknek serege ide 
imádkozni, énekelni, elmélkedni, Úr vacsorájával élni, új tagjait 
megkereszteltetni, szegényeit segíteni, egyszóval: szent vallását 
mindenek szemeláttára közönségesen gyakorolni egybegyülekez-
hessen". És minden idők okulására nyomatékosan és nagy határo-
zottsággal jelentik ki, hogy: „Nem volna semmi szentség a terem-
tett világon, ha szabad volna ezt ezen gyülekezetnek híre nélkül, 
avagy akaratja ellenére, akármi más végre, vagy mások számára 
elfoglalni". Majd pedig ötven esztendővel ezelőtt, mikor a gyüleke-
zet ezen templom 100. születésnapját ünnepelte, boldog emléke-
zetű Karsay Sándor püspök ünnepi prédikációját erre a szentírási 
szózatra alapította: „Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki 
el ne vegye a te koronádat". Gyülekezetünk hívő tagjai hitbuzgó-
ságtól áthatott nemes versenyre kelve nagy áldozatkészséggel te-
remtették meg az anyagi lehetőséget arra, hogy templomunk a ju-
bileumhoz méltó külső és belső köntösbe öltözhessék, vájjon lát-
hatunk-e ebben a dédelgető szeretetnek s eme szeretetből fakadó 
ragaszkodásnak akkora megnyilatkozását, amekkora kell ahhoz, 
hogy ennek a gyiülekezetnek akaratja szerint ez az épület soha más 
végre el ne foglaltassék és hogy ezzel a templommal együtt ez a 
gyülekezet „meg tudja tartani azokat a lelki áldásokat is, amelye-
ket abban Krisztus által mennyei jóságokban élvez?" 

Ünnepélyes érzésektől és a jubileum boldogító örömétől átha-
tott lélekkel hiszem, hogy gyülekezetünk magatartása ennek a ra-
gaszkodásnak — ősök és elődök tiszteletének és az ö példájukon 
való okulásnak biztató megnyilatkozása és ettől a meggyőződés-
től áthatott örömmel mai közgyűlésünket ezennel megnyitom. 

A templomújító nemzedék köszönete. 

A felügyelői megnyitó után Jósfay Jausz Lajos másodfel-
ügyelő terjesztette be a jubileumi munkálatokról szóló jelentését, 
mellyel kapcsolatban a közgyűlés nagyegyházasi Miklás Mihály 
tb. egyházfelügyelő indítványára tb. presbiterré választotta S z a -
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l a y E m i l Amerikában élő győri származású hittestvérünket, ki 
közel négy évtizede kiszakadt ugyan már egyházközségünk jogi 
kötelékéből, de szíve sokezer kilométer távolságból is megdobbant 
győri egyházáért és olyan nagy összeggel járult jubileumi ala-
punkhoz, mint egyetlen más tagja sem a gyülekezetnek. 

Köszönetet mondott a közgyűlés Győr sz. kir. város közönsé-
gének a jubileumra juttatott 2000 pengős adományiért, a Mayer-
családnak a gyülekezet részére juttatott kölcsönért, nagyegyhá-
zasi Miklás Mihálynak a kölcsön közvetítéséért, Jósfay-Jausz La-
jos másodfelügyelőnek és Vélsz Ödön főmérnöknek a munkálatok 
irányítása és ellenőrzése körül végzett sok fáradozásért, a mun-
kavállaló iparosoknak és munkásoknak hűséggel teljesített mun-
kájáért. Köszönetet mondott a közgyűlés D. Kapi Béla püspöknek, 
Túróczy Zoltán lelkésznek és Szabó József másodlelkésznek, kik-
nek fáradozása a hitbuzgóság és áldozatkészség lángját magasra 
lobbantotta a hívek lelkében. Hálás köszönetét nyilvánította a köz-
gyűlés a győri ref. egyházközségnek azon testvéries érzésből fa-
kadó készségért, mellyel a tatarozások ideje alatt kb. 9 hétig is-
tentiszteletek tartására átengedte templomát gyülekezetünknek. 
Végül köszönetet mondott a közgyűlés mindazoknak, akik a gyűj-
tésben fáradoztak, valamint minden egyes adakozónak is a jubi-
leumra juttatott legkisebb adományért is. 

Az együttörülő nemzedék kézszorítása. 

A Túróczy Zoltán által előterjesztett ünnepi nyilatkozat után 
dr. Koller Jenő polgármesterhelyettes Győr szab. kir. város ne-
vében köszöntötte az egyházközséget, Győry Elemér ref. lelkész a 
győri ref. gyülekezet, báró dr. Podmaniczky Pál a m. kir. Erzsébet 
Tudományegyetem hittudományi karának, D. Kovács Sándor, a 
dunáninneni evang. egyházkerület püspöke, a régi győri evang. al-
gimnázium növendékeinek egyre fogyó kis serege nevében hozta el 
az együttörvendezés szép virágait. 

írásban köszöntötte a gyülekezetet D. dr. Raffay Sándor, a 
bányai ev. egyházkerület püspöke, dr. Deák János, a soproni 
Theol. Otthon igazgatója, Németh Károly esperes, Szalay István 
egyházmegyei felügyelő, Garan János egyházmegyei tanítóegye-
sületi elnök és a bonyhádi gimnázium. 

Dr. Hőfer Vilmos egyiházfelügyelő záró szavaival, D. Kapi 
Béla püspök imádságával és az Erős vár elénekléíével ért véget a 
díszközgyűlés. 
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A jubileumi előkészületek lázának, a jubileumi munka sürgés-
forgásának, a jubileumi hónap ünnepségeinek vége van. Ne legyen 
azonban vége sohasem a jubileumi örömnek és hálának azért, hogy 
evangélikusok lehetünk s hogy templomunk van Győrött. 

„Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedéktől nemzedékre 
<90. zsoltár 1.) * 

„A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem,11 (Ján. 2, 17.) 
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2. Mi neked a templom ? 7 
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Vándor templom a Dunán innen és Dunán túl . 14 
Megosztott templom a Belvárosban 20 
Égő templom az Újvárosban . . . . . 2 7 
Fatemplom a Róth udvaron 31 
Megtűrt templom az ártérben 38 
A mai templom . . . . 47 

4. A bizonyságtevő templom . 5 1 
5. Jubileumi munka 57 
6. Jubileumi áldozat 65 
7. Jubileumi nyilatkozat 73 
8. Nemzedékről nemzedékre 75 
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