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Előszó
„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, a kik szólották néktek az Isten beszédét, és
figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.” bibliai mottó (Károlyi: Zsid. 13,7)
E kis füzetecskét ajánlom minden kedves olvasó megértő és kritikus figyelmébe:
Még 2014-ben megfogalmazódott bennem egy gondolat, hogy össze kellene
állítani egy kis füzetecskét a sziráki evangélikusságról: amíg élnek a múlt hiteles tanúi,
a témával kapcsolatos – Szirákról szóló – történet, irodalmi utalás az archívumokban
fellelhető. Ezeket talán azért kell papírra vetni, hogy utódainknak legyen mit
megszívlelni: a múltunkról, az anyákról, az apákról, az együtt élő nemzedékek
atyafiairól, anya-lányairól, az egykori vezetőinkről, elöljáróinkról, az ott élő egyszerű
emberekről, azok anyagi és lelki összefogásáról példát venni, okulni a hibákból, s
építeni a reményteljes jövendőt, igy a reformáció 500 éve nevezetes fordulóján.
Szirákon szolgáló egyik lelkészünk Breuer Oszkár 1907-ben született, aki 19571975 élt ezen a helyen, így a gyülekezet így nevezetes évfordulóra is emlékezik 2017ben. (engem is ő konfirmált 1959-ben szerk.) Születése 110 éves évfordulója lesz idén
júniusban, tehát a gyülekezet-történeti folytatás így összecseng majd az 1517 (REF-500)
évfordulójával is. A sziráki presbitérium egy 2017. szeptemberi istentiszteleti alkalmat
is szentel az eseménynek.
E füzet első része – a gyülekezet története összeállítás – még 2015-ben elkészült,
most a korábban és a közelmúltban szolgáló lekészek életrajzát, tevékenységét
próbáltam felvázolni a fellelhető írásbeli szövegek alapján, persze a legjobb szándékkal
a tévedés lehetőségét sem kizárva.
Ez az új feladat nem volt egyszerű, mivel sok lelkész dinasztiát kellett átnézni az
1600-as évektől. A lelkészek fiai többnyire az apa – egyben, mint példakép – hivatását
választották. A fiúk jobbára az apa keresztnevét kapták (némely esetben egy második
keresztnevet is kaptak a megkülönböztetés érdekében). Sokan családnevük
választásakor gyakorlatilag szülőfalujuk nevét használták. Meg hát sok gyermek is volt
a régi korok családjaiban. Sok lelkész vagy felesége fiatalon halt meg (a pusztító
járványok és üldöztetések következtében). A lelkész többször nősült, jellemzően a régi
korok családjaiban sok gyermek született, egy családban így akár három gyermek is
lelkésszé lett.
Néhai Breuer Oszkár lelkészünk megemlíti utolsó prédikációjában (1975-ben), hogy
az addigi hithű mecénás nagyurak – 1945-ben, vagyis a háború után, a politikai változás
okán nem is maradtak az országban – s így (az ő lelkészi beiktatása ideje után,
Szirákon) a tehetősebb személyek megszűntek a sziráki egyház támogatói lenni, ezután
már a gyülekezeti közösség vállán nyugodott a mindenkori lelkész eltartása, pénzbeli és
természetbeni javadalmazása.
A sziráki evangélikus kezdetek életrajzi adatai nagyon hézagosak. Breuer szerint
már 1712-től voltak anyakönyvek a születésekről, keresztelésekről, esketésekről és
elhalálozásokról. Wladár Miksa lelkész és Okolicsányi József monográfus felvázolt
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adatait, lelkész-névsorát az archívumok nem mindig támasztják alá. A korabeli magyar
és latin nyelvű dokumentumok a keresztneveket, családneveket sok helyen másképpen
rögzítették, mint azt Wladár lelkészünk listája. 1700-ig magam is csak a megérzésre
hagyatkoztam a lelkészi listát illetően. Némely lelkész életkora gyanúsan hosszú, holott
éppen nagy volt akkoriban a halandóság. Másrészt egyes nevek egyáltalán nem lelhetők
fel az archívumokban, azok sziráki kötődése is kétséges, ezért ilyenkor a Wladár
listában közölt nevekhez hasonlókat próbáltam beidézni az életrajzok közé. A
kérdőjelek „?” a számok, helységnevek, adatok után bizonytalanságot jeleznek.
(na=nincs adat)
Megköszönöm itt Turcsányi Sándor ifjú történész segítőmnek a latin szövegek
magyarításában nyújtott segítségét. Hasonlóképpen köszönöm az evangélikus
archívumot (Evg-könyvtár és Evg-levéltár) kutató és kezelő személyek írásbeli
segítségét (dr. Hubert Gabriella Evangélikus Országos Gyűjtemény, igazgató, Dr.
Csepregi Zoltán EHE Egyháztörténeti tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár és Czenthe
Miklós Evangélikus Országos Levéltár igazgató).
A legtöbb idézet tulajdon nevei az eredeti helyesírás szerint maradtak, a latinos
település és személynév esetén a ma használatos magyar verziót használtam, míg a
szöveg más részeinél a szavakban használt ”cz, th,” stb. betűcsoportoknál is a mai
helyesírás jelenik meg. Továbbá az idegen szavak értelmezése és a (dőlt betűs
betoldások, idézetek) részben a szerkesztőtől, illetve más, megjelölt szerzőtől vannak.
Az adatok számos e témával foglalkozó szerző tollából, az evangélikus honlapunk –
különösképpen a Reformáció500 – publikációiból, közzétett archívumokból, a
Statisztikai Hivatal közleményeiből, a korabeli napi sajtóból, a fellelhető polgári
anyakönyvekből és a még élő evangélikus testvérek beszámolóiból származnak. A füzet
majd egyéves munkával, a lehető leggondosabb anyag-gyűjtéssel, az időbeli adatok
logikus összevetésével és könnyen áttekinthető táblázatos rendszerezéssel készült el.
Szirákra vonatkozólag Mocsáry után felemlítjük, mint legrégibb adatot, hogy
"1540-ben evangélikusok voltak az itten élők."
Sziráki lelkészi névsorként két listát – a Wladár listát és az archívumokban talált
1795-ös Selmecbányai listát – használtam (megjegyezve majd az archívumban általam
meg nem talált személyeket). Megszívlelendő azonban az a kutatói kijelentés és tény is,
hogy az adatok hiányosak, a reformációs törekvések korai szakaszában, valamint
később is pl. a „bányakerületi levéltár a háború végén jórészt megsemmisült, a
dunáninneni régi levéltár, nagyobb része Trianon folytán szlovák területen maradt”, de
a nyomtatott iratok is feltételezhetően a „korabeli emberek emlékezetén” alapulhatnak.
Az itt működött lelkészek adatainak összefoglalása e füzet végén az 1. táblázatban
(74-76.old), a lelkészek által érintett szlovák települések listája pedig a 2. táblázatban
(77-83.old) van. Az előbbi táblázatok településeinek eligazító – régi magyar vármegyék
– részleges térképe a hátsó borító oldalon található.
Hlavacska András szerkesztő (sz: Szirák, 1946Jászberény, 2016-május - 2017. április
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A gyülekezetben működött lelkészek névsora (Wladár Miksa emlékezete
szerint 1888-ból):
1. Pirole Márton Predajnensis 1647. okt. 22-től.
2. neve nem tudatik.
3. Crit János, 1658—1662.
4. Hlinicerus György, 1662, nem tudatik meddig.
5. Mihók János 1691-ig. Ez sziráki születésű volt.
6. Hrdina András, valamint
7. Snicelius János, nem tudatik honnantól, meddig.
8. Peterman Mihály, Mihóktól Pétermanig a béri egyház ide tartozott.
9. Bartholomeidesz János, 1700 körül.
10. Martini Sámuel, 1705—1708.
11. Licentiatus, ideiglenes volt.
12. Michalidesz János, 1708—1712.
13. Turdélius Sámuel (Drozdik), 1712 - 1732. Ettől már anyakönyveink vannak
szakadatlanul a mai napig.
14. Glósius Dániel, 1732—1755. Ez superintendessé választatott, de beiktatása előtt
meghalt.
15. Gazsúr Sámuel, 1755—1756.
16. Coroni Mihály, 1756—1762.
17. Urbany Márton, 1762—1768.
18. Hajnal János, 1768—1796, ki alatt épült a mostani templom.
19. Kolosváry István, 1796—1815.
20. id. Wallentinyi János, 1815—1852, nógrádi főesperes
21. ifj. Wallentinyi Jánossal. 1852— 1864
22. Wladár Miksa, 1865-től mai napig (szerk: 1888.10.28.), kinek idejében - mint
segédlelkészek - működtek Sárkány Dezső és Gyurkovics Gyula.
Egy közel száz évvel korábban nyomtatott selmeci lista 1795-ből azonban mást mutat
(a nyomtatványban a 165. old.):

Most pedig lássuk a részletes életrajzokat.
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LELKÉSZEINK A FELTÉTELEZETT SZOLGÁLAT SORRENDJÉBEN:
1. PIVOLE (PIROLE, PIROLTH) MÁRTON (sz.: Predajna SK (Garampéteri),
1570? körül-mh.- )
1647-ből való a legközelebbi híradás a sziráki eklézsia (egyház) múltjából. Ezen
esztendőben Pirole Márton (Garampéteri ? Predajna (SK) illetőségű) elhagyja a sziráki
egyházat s a nagyhonti (SK) esperességnek tesz írásbeli fogadalmat a jegyzőkönyvben,
sajátkezű bejegyzésével, 1647. október 22-től, mint odatartozó pap. Világos tehát, hogy
Szirák 1647 előtt már anyaegyház volt. A latin szöveg és fordítása:
„Ego Martinus Pirole Predajnen sis, pronunc legitimus minister remota Ecl.
Sziragiensis, fateor me legitime ingredi in almam Fraternitatem Nagy Hortensem in
corona totius Fraternitatis Dulcissimae; in cujus praesentia polliceor om nem
obedientiam ect Actum die 22. okt. anno currente 1647.”
Pirole Márton írja: „Én Pirole(t) Márton (Garampéteri illetőségű?) törvényes
lelkésze a távoli sziráki parókiának, felfedem, hogy engem törvényesen bebocsájtattak a
nagyhonti testvériségbe, a legédesebb testvériség gyülekezetébe, akiknek a jelenlétében
teljes engedelmességet fogadok ebben az okmányban ez év 1647. október 22-én”.
Tehát Pirolt Márton szülőföldje, Garampéteri lehetett (1886-ig Predojná,
szlovákul: Predajná). E község a mai Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a
Breznóbányai járásban van, ahol 2011-ben 1357 lakos élt. Pirolt szolgált: Poracson
(Vereshegy (SK)) 1592-ben.
Egy felsősztregovai (SK) (korábban Nógrád megye) 1899-es püspöki vizitációs
kézírásos jegyzőkönyv említ második lelkészeként 1649-ben egy Pirolth Márton
nevezetű személyt.

Egy másik 1876-os vizitációs jegyzőkönyvben, kézírásban egy Pirolt Márton
nevezetűt a tanítók között felsorolva is találunk a korábban Nógrád megyéhez tartozó
(Nógrád-) Szenna (SK) településen 1652-ben.

1899-ben írta a Nógrád megyei Szécsényből, Simonides János lelkészük a NagySzécsényi püspöki vizitációs jegyzőkönyvben az alábbiakat, egyházközségük
keletkezése kapcsán:
„Mert ez a legrégibb egyházlátogatási jegyzőkönyv Szécsényről, melyet eddig
ösmerünk, – s mert abban ”…ez is áll….„Mielőtt azonban Lányi Dávid superintendens
Kékkő várába ment volna, előbb, mindjárt a kihallgatás után következő napon, vagyis
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1657. február 13-án. Szécsényben tartja meg az egyházlátogatást, az ügynevezett
canonica visitátiót…”
„A szécsényi ev. egyház 1657. évben február 13-án, mindenek közt elsőnek
kerülvén egyházi gondos látogatás (visitátió) alá, jegyzőkönyvbe iktattatott.”
„I. Hat év óta tdő (tisztelendő) Pirolch Márton az egyház lelkésze, kinek
hithűségéről, hivatalos teendőinek buzgó és hü teljesitéséről, az egyház nem megvetendő
bizonyítványt adott; viszont a tdő úr a hallgatóságot dicsérte ki buzgósága és
jámborsága miatt, melylyel a szomszédbeliek közt kitűnt…..”
„…Kötelességévé tétetik a lelkész Úrnak 1) hogy minden egyes napon az egyház
szokása szerint naponta kétszer, reggel és este, haranggal való jeladás után litániát
tartson, – a kántor (tanitó) pedig szerdán és pénteken a gyermekekkel énekeljen litániát.
2) Hogy minden vasárnap délelőtt a katechismust, mely Trencsényben nyomatott,
mindkét nemű ifjúság előtt magyarázza, s azt vagy önmaga, vagy a rektora (tanító)
által, vagy pedig az egymást kérdező kölcsönösen egymásnak felelő gyermekek által
fejükbe verni el ne mulassza, leginkább pedig nagy böjt idején és pedig naponta. 3)
Szokás szerint tartson egyes vasárnapokon….”
Hogy ez utóbbi (közel 87 évesen) a mi lelkészünk-e vagy sem, netán a fia? Ki
tudja ilyen távoli időből.
„Ki volt az utóda Pirole Mártonnak, nem tudjuk pontosan?” – írja Wladár Miksa
lelkész a sziráki 100-éves templom szentelési évfordulós emlék füzetecskéjébe 1888ban.
Predajnensis, Martinus Ez a hasonló név található Dr. Csepregi Zoltán: Evang.
lelkészek Magyar-országon (ELEM) I/2: 1522_1610_ M–R 343.old.
2. NEM ISMERT SZEMÉLY (neve nem tudatik – írja Wladár Miksa).
3. CRIT (CHUT, TZUT, CRISPI?) JÁNOS lelkész (na. bizonytalan e 3.-ik lelkész
személye is, csak a „Wladári listanév”-hez hasonlókat kerestem)
Kisradnai Crispi János, apja Crispi Márton, az általa irányitott Báni (SK) latin
iskola igazgatója, szülőanyja a kisradnai Sartoris Anna. Iskolai tapasztalatait/ismereteit
a máriatölgyesi (SK) Augustini János (1657-től), a Bán-i legfőbb igazgatótól szerezte. A
peresi (SK) gyülekezetben szentelték fel 1651. május 18-án. 1668-tól már Modorban
(SK) van.

(megj.:Augusztini János, 1635-ben okolicsnói (SK) rector volt, 1637-ig (Szepes-) Olasziban
(SK) a Szepességben volt, 1639-ben átment Jolsvára (SK) és onnét 1643-ban elfogadta a
meghívást a zsolnai rectorátusra, ahol 1645-ig vezette az iskolát. Ezután átment Bánba, de 1647
szeptember 27-én meghivatott és ordináltatott dubniczi papnak. szerk.)

Egy másik hasonló nevű személy is élt itt.: „Reményem Krisztus” - írja. Crispin
György, aki Szásza (SK) községben született Crispin János apa és Helen Heinzelana
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anya szülőktől. Tanult Szászában Marcio Dániel, Fabricius János és Hajniceno István,
Helnickij (?), Bartholomeo Keres Jaurini (Győri), Bartholomeo Bussaeovin, Valle Dnor,
Gracza János, Carboniense és Augustini Márton tanítósága idején. Az iskolából
Középpalojta (SK) iskolájába ment (tanítani?), majd Radvanba (SK) pedagógusnak,
ahonnan Rahoviam (Rimarahói SK) iskola-igazgatóságára Augustini Márton hívására.
Majd Cserencsényben (SK) meglehetősen hosszan folytatódott lelkipásztorkodása.
Miután Bártfa (SK) püspöksége is támogatta, s így nagytiszteletű Wagner Márton
bártfai lelkész, szuperintendens kezdeményezte felszentelését 1656-ban, szent Pünkösd
ünnepnapján.
Az 1795-ös lista szerinti majdnem hasonló nevű fellelhető „lelkészünk?”:
Tzaderus György, aki Beckóban (SK) született, apja Tzader János, anyja
Melchioridiana Catherine. Az első iskoláját otthon végezte Rokossino Jeremiásnál,
majd az úgynevezett Szenicei (SK) iskolához csatlakozott, amikor Trencsénben (SK)
két vizsgája befejeződött. Ezután a Kassai (SK) gimnáziumot elérve Horváth András és
Raduch György tanárok hívására Liptóba hajlandó volt hazamenni tanítónak. Ekkor a
Poprád környéki Henádfalun (Kubach, Spišské Bystré (SK)) 1665. május 31-én Wagner
Márton szuperintendens felszentelte.
4. HLINICZENUS GYÖRGY lelkész (sz.: 1611 körül, Geletnek (ma: Hliník nad
Hronom SK – mh. ?)
Az 1795-ös nyomtatott ecclesia jegyzékben e név nem található (szerk.).
Részlet Hliniczenus (geletneki?) György saját kezű ordinációs életrajzából, melyet
a bajmóci egyházkerületben írt:
„Én, Hliniczenus György András saját kezűleg mutatom be magam és
tiszteletreméltó szüleimet. Atyám Dayka András nagykálnói (SK) lakos, amely Bars
vármegyében van, anyám pedig Burda Anna, Burda István leánya, aki geletneki (SK)
lakos. Akiknek teste és lelke bírja az én gondoskodásom, példaképek nekem az Úristent
követve, miként a Magyar Királyság iskoláinak kifogástalan tanítását köszöntöm, ahol
Isten félelmét és tiszteletét elsajátítom. Reménnyel és elvárással tekintettek rám, mikor
elindultam Pataházára (ma: Győr része), ahol Crudi Mátyás keze alatt tanultam. Végül
két hónapot töltöttem Belobradeus Pál keze alatt Felsőszelin (SK), és meghívásra négy
évet töltöttem a szónok iskolában igazgatói és egyéb feladatok elvégzésével. Ezután az
udvarnoki (SK) parókiára kerültem Maróti Miklós (Nyitra-) újlaki (SK) lelkész
hívására, melyet követően sor került pappá szentelésemre is Martini Miklós
szuperintendens által, – mint csejtei diakónust – Csejtén (SK) 1632. december 13-án.
Barossi Miklós esperes, Krmann János jegyző, Zittki András, a (Vág-) Újhelyi
Lovcsányi Mihály és Spilkini János jelenlétében. S ami a legtöbb saját kezemmel és
lélek szerint írom alá az egyezséget.”
Megjegyzés: több hasonló nevű vagy vélhetően falubéli személy is található a
felszentelt lelkészek között a biccsei egyházkerület ordinációs jegyzőkönyvei szerint,
mégpedig (szerk.):
Egy másik geletneki? személy: (Hlinicenus János 1631 I.d. 9,34. 2/64; V. 54.
11,64; G.III. 13,59). Ő is lehetett a lelkészünk.
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Hlinicenus János (sz.1606?), kinek apja Braxatoris Lőrinc, s aki Geletnek (Hliník)
település lakója, az anyja, Dorothea. A gyermek ismereteit Javornik Mátyás igazgató
(trencsényi segédlelkész is) keze alatt Trencsényben (SK), illetve Lani Izsák, Lani
Gergely, Láni Zakariás tanároktól szerezte. Kántorságot tanult két évig Biccsén (SK), a
Turócszentmártoni (SK) iskolában négy évet járt s majd ezután került Rózsahegyre
(SK). Illésházy Gáspár segédletével, mint rózsahegyi (SK) diakónust szentelte lelkésszé
Trencsényben 1631.szeptember 23-án Martini Miklós, szuperintendens.

A következő geletneki személy, (aki már fiatalabb vélt lelkészünktől) pedig
(Hnilicenus János 1666 G.III. 36,108; (Hniliczenus) I.d. 9,34. 4/115)
Hlinicenus (Hniliczenus) János Rajecen (SK) született, apja Hnilicenus Mátyás,
anyja Stehlikiana Anna. Iskolai ismereteit Fabricio András tót-lipcsei (SK) Rehlinus
János pozsonyi (SK), Institoris János báni (SK) tanítóktól szerzette. Wittebergben (D) is
végzett tanulmányokat a SOLANA Egyetemen, öt szemesztert töltött, s mint diakónust
1666. május 25-én lelkésszé szentelték. Ezt rögzíti Kalinka Joachim illavai lelkész,
szupesintendens biccsei jegyzéke.

További életrajzi részlet alább található Holuby József: A régi Zsolnai
Ág.Hitv.Evangélikus Egyházközség történetének rövid vázlata, Bp. 1910 (A füzet
megjelent: Az 1610. évi Zsolnai Zsinat jubiláris emlékére)
„Dr. Hnilicenus János, rajeczi születésű. Wittembergben lett a philosophia
doctorává és Zsolnára rectornak jött. Öt évi hivataloskodása után az iskolában, ide
(Zsolnán) diaconusnak (lelki gondozó nem lelkészi személy) lett ordinálva 1666-ban.
Még mint trencséni diák vitát tartott „De Universalibus" (az egyetemes) Belobraven Pál
elnöklete alatt. Wittembergben gyakori disputatiói (vita) voltak M. Bayer János
elnöklete alatt; így „De causa et causato" (Ok és okozat), 1659; Deutschmann elnöklete
alatt: „De termino vitae fatali et non fatali" (A kifejezés a halálos és nem halálos) és
másfélék. Mint zsolnai rector 1663-ban kiadta több elméleti írását. Midőn Zsolnáról
elűzetett, átment a pozsonyi gymnasiumra, hol Lissovini conrectorral (másodtanító)
hivataloskodott.”
Hörk József eperjesi evang. theol. tanár szerint is:„DR. HNILICENUS JÁNOS,
meghíva Zsolnára 1663-ban, és 1666. május 25-én zsolnai diakónusnak volt
felszentelve.”
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5. MIHÓK JÁNOS Szirák (sz. na., mh. na.)
Ord: na.„Szirákon szolgált: 1662?-1691?” - Wladár Miksa 1888-as sziráki lelkész
listája szerint.
Okolicsányi József: A nógrádi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye
monográfiája szövegében pedig ez áll:
„Mihók János 1691-ig. Ez sziráki születésű volt. Testvérének unokái Szirákon éltek
még 1774-ben is.”
Az 1795-ös nyomtatott ecclesia jegyzékben e név nem található. Estleg egy nem
felszentelt sziráki tanító is lehetett ő, aki lelki, liturgiai szolgálatokat is végzett a falu
közösségében. (szerk.).
6. HRDINA ANDRÁS lelkész (sz. feltételezhetően 1640?, na. – 1734? Szarvas?),
„A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert „tudom, kinek hittem”, és
bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.”
(Tim. 1.12)
Fenti kiemelt idézettel Krisztusra vonatkozó rövid idézettel jegyezi be Bartfán,
Zabler Jakab, a szuperintendensi hivatalos matrikulába (papszentelési jegyzőkönyv)
1699. január 30-án több felszentelt nógrádi személy nevét. Szándékosan, szűkszavúan,
rejtett módon nem írták be többük nevét, amikor Isten áldásával felszentelt több lelkészt.
(Bizonyára ez azért volt így, mert sokan még száműzetésben voltak.)
(Az itt látható okirat másolat szerint Hrdina Andrást Bánkra és Bossovini Mártont
Legéndre iktatják. szerk.)

A balassagyarmati kéziratos vizitációs jegyzőkönyv említi negyedik lelkészének
ezen képpen, vagyis 1657-1693 között:

A nógrád megyei Bánkról ez alábbi beírás található az 1899-es vizitációs
kéziratban:
„1. Hrdina János, a ki tanítónak választatott 1699, majd lelkészszé avattatott s
működött e minőségben 1702-ig. 2. Hrdina András 1702-1703.” Ez adja azt a
feltételezést, hogy András elődje az apja is lehetett, mint azt már más parókiális
helyeken is láttuk. Máshol viszont azt írják, hogy Bánkon volt 1701-1702 között.
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A balassagyarmati evangélikus történetírásból az alábbiakat is idézhetjük:
„Balassagyarmaton 1657-ben Hrdina András lelkész szolgált, valószínűleg
ugyanaz, ki Szirákon volt prédikátor 1659 táján. (Ezek szerint a török és osztrák
sanyargatta időben a lelkészeknek nem volt állandó, nyugodt állomáshelye) Az
emlékek szerint Balassagyarmatot a második török invázióval másodszor is elfoglalta a
török 1663-ban, ekkor – azaz Hrdina András lelkészsége idején – megszűnt az egyház is.
A város újra-településekor (1690.) az evg. egyház is újjáalakult és 1693-ban már
Satellitis János (vagy György) lett a lelkész. A pusztulás egyéb körülményeiről bővebb
tudomás nincs.” Hrdina András tehát Balassagyarmaton (1657-1693) szolgált írja egy
másik ottani jegyzőkönyv, majd Bánkra (1701) távozott.
A korabeli balassagyarmati történetírás azt is mondja:”… a Nógrád várából
kegyetlenkedő törököknek súlyos járma alatt ezen helység is, sok más helységekkel
egészen eltörültetett, és a még életben maradt lakosai széljel oszlottak. Már most (a 18ik század elején) nagyra szaporodott (a település?) és első Prédikatorjok volt Hrdina
András”. Bánkon 1701-1703-ig szolgált. Majd Bánkról elment Galgagutára, ahol 17031707-ig hatodikként lelkészkedett a kuruc időkben, majd a Zólyom vármegyei
(Besztercétől keletre) kiváltságos mezővárosba, Pojnikra (SK) ment. Innen kerülhetett
később Szarvasra. (1722-1734) (szerk.).
Mint a magyar történelemből az is ismert : „… Királyi jóváhagyással rendkívüli
törvényszék alakul: a pozsonyi törvényszék. Nógrádból 41 protestáns papot és két
tanítót idéztek Pozsonyba 1674-ben. ún. Térítvényt (kötelezvény, fogadalmat:?) írtak
alá, s hivatalukról lemondtak: Hrdina András sziráki, Kozsdi Márton kiszellői, Urszinyi
Mihály lónyabányai (SK), Wágner János felsősztregovai és Valentini Ádám polichnói
(SK) evangélikus papok. Térítvényt írt alá és külföldre költözött Moller (Molitoris)
Dániel, ozdini (SK) evangélikus predikátor, ki az üldözés csillapodtával visszatért
híveihez s később turicskai (SK) pap lett. Voltak egyházak, hol a hívek eltagadták
papjukat, s így a törvényszék elé, nem is kerültek.”
„Pl. a füleki (SK) evangélikus tanító – Reiner János – Erdélybe menekült az idézés
elől, katona lett és megöletett. A fej- és jószágvesztésre szóló ítéletet később börtönre
enyhítették és a nógrádiak közül a komáromi, majd (más) börtönök iszonyúságai által
megtörve, római katolikusokká lettek: pl. Kapito, alsósztregovai (SK) evangélikus
tanító, Lányi János, uhorszkai (SK) és Mráz Pál, turicskai (SK) evangélikus pap.”
„A hitük mellett kitartó vértanúkat gyalog hajtották a tenger felé, hogy
gályarabokul eladják őket. Ezek között Gócs (Goecs) Mihály, kálnói evangélikus pap,
meghalt a deportálás alatt, Aversa mellett, Olaszországban. Miskolczy Mihály, füleki
református predikátor, rabságot szenvedett a pozsonyi és berencsi (Vár Nyitra
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Vármegyében, Vág Újhelytől három mértföldnyire SK) várbörtönökben; innen nehéz
török-bilincsekben Triestig (I) gyalogolt és rablánc okozta lábsebének üszkösödése
következtében a börtönben halt meg. Mazsári (Massarius) Dániel, (Losonc-) tamási
evang. papot Nápolyban (I) eladták egy gályára 60 éves korában. Meghalt Syracusa (I)
mellett. Tinkovics János, lesti evang. pap, leláncolva hajtotta a gályát hét hónapon át, s
a 60 éves ember a nápolyi (I) kórházban aznap halt meg, mikor ütött volna
szabadulásának órája.”
„Csúzy Cseh Jakab, Losonc (SK) szülötte és ref. papja, jeles képzettségű férfiú, a
hittudományok tudora. Triesztig (I) a többi rabokkal hajtották. Itt egyezségre léptek a
parancsolójukkal, Bek kapitánnyal, hogy azon esetre, ha 1000-1100 tallér váltságdíjat
fejenként össze bírnak hozni, valamennyit szabadon bocsátja. Társai Csúzyt bízzák meg,
ki álruhában – nehogy a jezsuiták megtudják – Bécsbe utazik, be is szerezi a maga
személyére a váltságdíjat, meg is szabadul, haza is megy losonczi híveihez, hol hivatalát
tovább folytatja.”
„Ruyter Miklós, hollandus altengernagy, 1676-ban kormánya megbízásából
megváltja a még életben levő szerencsétleneket, közöttük Leporin Miklós poltári,
Nikléczi Boldizsár alsósztregovai és Túróczy Végh András füleki evangélikus papokat.
Az üldöztetés csillapodtával vissza-visszatért egyik-másik prédikátor régi hívei közé, de
más egyházak meghívására is folytatta hivatalát. Éppen ezért a nógrádi népes és
virágzó esperesség ez időben tört le annyira, hogy a későbbi türelmi időszakban is csak
részben bírtak némely egyházak talpra állani.”
Rácz Károly lelkész-író szerint: (A pozsonyi vértörvényszék áldozatai könyvében)
ezt írja: „1674-ben megidézett lelkészek és tanítók számát, nem 735-re teszi, hanem
megjegyzi, hogy adatokkal igazolhatóan 836 jelent meg a megidézésre.”
A megidézettek betűrendes sorozatában találjuk a következőt:
„217. sorszám alatt H e r d i n a A n d r á s, sziráki ágostai hitvallású lelkész.”
Történetünk – a vallási elnyomás megszűnése után – talán ott folytatódik, hogy a
Szarvasi Evangélikus Egyházközség történetét megíró Demján Sándor lelkész Szarvas
újratelepítésének 275. évfordulóján ezt írja:
„…Szarvas város történelme szétválaszthatatlan a Szarvasi Evangélikus Egyház
történetétől. 1722-ben a városalapítók egyben az egyházalapítók voltak. Hiszen báró
Harruckern János György, aki a török kivonulása után III. Károlytól megkapta
szolgálatai jutalmául Békés megyét és még más területeket, a vallás szabad gyakorlását
ígérte és biztosította a letelepülőknek. Az 1722. július 23-án létrejött megállapodásban
rögzítették még, hogy a templom építéséhez, valamint a letelepülők otthonainak
megteremtéséhez ingyen fát biztosít. A szerződés aláírása után érkeztek a szlovák ajkú
telepesek Zólyomból (Ponik?), Gömörből, (Békés-) Csabáról, Abaújból és Aszódról, s
az év végére már háromszázan éltek e területen.”
„Az első lakók teljes hittel és bizalommal jöttek egy elnéptelenedett területre, ahol
reményeik szerint élhették az életüket, a hitüket minden korlátozás nélkül adhatták
tovább gyermekeiknek, Szarvason építhették fel otthonaikat, templomukat. Építhették a
műveltséget adó iskolákat.”

12

SZIRÁKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZEI

„Ne feledkezzünk meg azokról a vezetőkről, akik a szószéken hirdették Isten igéjét.
Az első nehézségekkel megküzdő Hrdina András, majd a népet összefogó Markovicz
Mátyás, a polihisztor Tessedik Sámuel és a mellette szolgáló lelkészek hosszú sora
1722-től: Hrdina András (1722-1734), Markovitz Mátyás 1734-1762.”
„Hitükhöz való ragaszkodásukat, a szerződésben foglalt vallásszabadság és
templomépítési szándék komolyságát bizonyítja, hogy már 1722-ben felépítették az első
templomot. Az első evangélikus gyülekezet lelkésze Hrdina András, – előzőleg Bánkon
és Domonyban szolgált – s a leírások alapján eléggé ellentmondásos személyiség volt. A
12 évi szolgálata alatt rokonságának teremtett városvezetői pozíciókat, s erőszakos
magatartása miatt az egyre gyarapodó mezővárosban nem kedvelték. A babonás
képzeteket magukkal hozó emberek feleségét boszorkánynak kiáltották ki, s ez volt a fő
ok, hogy a városból kiebrudalták.”
„A második templomot is még Hrdina lelkész idején építette a gyülekezet: 1729ben.” (Elgondolkoztató azonban, hogy a lelkész itt már koros lehetett (97?), vagy
Szarvason esetleg már a fia szolgált? szerk.)
7. SINCEL(L)IUS (SNICELIUS, SINCELLI) JÁNOS lelkész (sz. na. – mh. na.)
Szirákon szolgált: talán 1688-1697 között:
Az 1795-ös nyomtatott ecclesia jegyzékben e név nem található (szerk.).
Nagy-Libercse egyházában (SK) szolgál tizenegyedik lelkészként 1685-1688
között négy évet, ahol alesperes, 1695-től egyházi közjegyző is. Egy – alább látható –
vizitációs jegyzőkönyv részlet rögzíti kézírásban a Nagylibercsei hivatalnokoskodását
1685-1687 (8 év) között. 1685. május 16-án egyházmegyei titkár és jegyző lett. Innen
Losonctamásiba (SK) ment át nyolcadik lelkésznek (1688-ban).

(A korabeli névtár egy Sincelli Sámuelt is említ alesperesként 1683-1685-ig
Nagy-Libercsén. szerk.)
Nagylibercse (SK) evangélikus templomát, mint a kulturális élet központját
említik a régi iratok (1397). Ezért feltételezhető, hogy abban az időben volt már ott egy
templom.
1622-ben, a Nógrád megyei Losonc-Tamásin (SK) már evangélikus paplak is van.
A 16. században kezdenek itt is megjelenni a reformációs gondolatok, melyek
terjesztését – történelmi bizonyítékok szerint is – a falu eljáró személyiségei támogatták.
A Balassákkal kezdődik az evangélikus egyház történelme Losonctamásiban és
filiáiban. Úgy tartják, hogy már 1530-ban alakult ott gyülekezet. A legrégebbi
bizonyíték a gyülekezeti életre, hogy Lovcsányi János, mint pap már itt dolgozott az
1704-1729 években. A vizitációs bejegyzésekben találhatók elődei, nevezetesen:
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Dromes András, Zmiselly Tamás, Nigriny András, Textorides Mátyás, Mazárius Daniel
(aki 1622-ben Pozsonyba elhurcoltatott és 1674-ben meghalt), Marcellus György,
Nicolaides Miklós (1685). Itt találjuk a listában a későbbi sziráki lelkészt is, Sincelius
Jánost (1687-ben) és Lovcsáni Györgyöt.
Losonctamási evangélikus lelkészei időrendi sorban kézírásban is:

Innen mehetett át Sincellius János Szirákra 1687-ben. Lebetegedése miatt 1697ben nyugalomba vonult.
8. PETRMAN(N) (PÉTERMAN) GYÖRGY lelkész (sz: Báth (SK)?- mh. na)
Szirák: 1691-re már mint „szirági” lelkész található az arhívumban (de Peterman
Mihály?ként van írva Wladárnál, szerk.)
Petrman György korábbi szolgálati helye lehetett a mai Szlovákiaiban lévő Báth (a
település korábbi nevei: 1773 Báth, Freymarckt, Batowce, 1786 Bath, Frauenmarkt, Batowce,
1808 Báth, Frauenmarkt, Bátowce, 1863–1913 Bát, 1920 Bátovce, Evg-temploma megépült már
1873-ban.)

Szirákon szolgált: 1691 körül (talán 1700-ig?)
„Péterman Mihály, Mihóktól Pétermanig a béri egyház ide tartozott” – írja az
1900 évi, május 26-27.-i sziráki vizitációs (püspöki egyházlátogatás) archívum.
Az ún. vészkorszakban nagy volt az elnyomatás, vallásüldözés. Az 1671-1681-es
évek „Gyászévtized” néven kerültek be a protestánsok történetébe. Február 14-ét jeles
dátumként tartják számon, hiszen a gályarabokat 1676-ban e napon kezdik szabadon
engedni, s ennek tiszteletére tették emléknappá e napot.
„Példát mutattak a krisztusi megszentelt élet tanúi” mondta B. Kovács István
szlovákiai történész egy 2017-es rozsnyói előadásában, ahol felidézte a gömöri perbe
fogott protestáns prédikátorok megpróbáltatásait a gyászévtized alatt.
„Rimaszombatból Harsányi István és Kaposi István prédikátorok lettek a vezetőik.
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Voltak, akik önként lemondtak hivatalukról, sokan a kivándorlást választották, s
többjüket bebörtönözték, de a foglyok nem törtek meg. Tudták, miért szenvednek,
Istenbe vetett hitükben hagyták magukat akár félholtra is verni, de a katolizálásról
hallani sem akartak.”
Az előadó – korabeli iratok alapján – elmondta: „ … a prédikátorok nem hajlottak,
többször kérték a császárt, mentse fel őket a halálos ítélet alól, melyet végül
száműzetésre enyhítettek. A Felvidéken 1675-ben Lipótvárról majd negyven foglyot
indítottak el gályára Morvaországon keresztül Ausztriába, ahonnan Gráctól gyalog
folytatták útjukat. Sokat szenvedtek, voltak, akik belehaltak sérüléseikbe. Akik még
bírták a gyaloglást, Nápoly felé folytatták útjukat, ahol fejenként 50 aranyért adták el
őket gályarabnak.”
„A második hullámban további 20 elítéltet küldtek még az előbbiek után. A katonák
megtagadták, hogy Nápolyba kísérjék őket. Voltak, akiket megváltottak, több prédikátor
viszont a Fiume melletti Bukkariba (az ottani börtönbe) került. Itt nyugszik az egykori
zsíp-radnóti lelkész, Szentkirályi András. A zaklatásoknak az 1681. évi soproni
országgyűlés vetett véget.”
iváncsi Bartholomaeides János lelkésznél az archívumokban azt olvashattuk,
hogy: ”….amikor őt is elérték azok a gyászos idők, melyek akkor a magyar
evangélikusokra jártak, és „a zaklatás évtizede”-ként emlegetik. Mert 1674-ben, az
evangélikusoknak szóló harmadik idézéskor neki magának is meg kellett jelennie
Pozsonyban, és mikor azok között volt, akiket, mivel a reverzális megtagadása után
egyik párthoz sem akartak csatlakozni, Komáromban végzendő közmunkára ítéltek. Ez a
megpróbáltatás annál súlyosabb kellett, hogy legyen számára, hogy azokhoz
számították, akik Komáromban összeroskadtak a csapások alatt, és azzal vádolták, hogy
nemcsak hivatalát tagadta meg, hanem vallását is elvetette. Vele volt Petrman György
korábbi sziráki lelkész is. Ám ahogy a legtöbb komáromi fogolyról, ezt az elterjedt
szóbeszédet csak rágalomnak kell tartani.”
Erről a szomorú történetről ír Friedrich Adolpho Lampe az 1733-ban kiadott
„Hist(oria) Eccl(esiastica)” című művében (809. o.). Ám ez a Lampe-féle beszámoló a
terjedő hírből ered, melyet minden szóbeszéd csak tovább növel. Mindenesetre jó
néhány, Lampe által elbukással vádoltról ki lehet mutatni, hogy később is végeztek
lelkészi szolgálatot, pl. Lowcsany György nyusti (nyustyai) lelkész tüstént visszatért
állásába, hogy már 1675. október havában sajátkezűleg, tollával írhatta meg a kishonti
testvéreknek írott szeniori levelét. A foglyok közül egy másik, – Petrman György –
1691-re már mint szirági lelkész jelenik meg a nógrádi anyakönyvben, és Kanrinszky is
1683-ban mint alsósztregovai lelkész szerepel.”
Rácz Károly írja: (A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben könyvében)
„A harmadik vagyis az egyetemes idézés 1674. március 5-k napjára szólt. A
vármegyék ezek voltak: Pozsony, Nyitra, Trencsén, Árva, Liptó, Turócz, Zólyom, Bars,
Esztergom, Hont, Nógrád, Pest-Pilis-Solt, Mozsony, Sopron, Vas, Zala, Veszprém,
Székesfehér, Győr, Komárom, Tolna, Abauj, Szepes, Sáros, Zeplén, Borsod, Gömör,
Torna, Ung, Heves, Csongrád és Szathmár. A megidézett 735 lelkész, tanár és tanító
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közül ártatlansága s öntudata tisztaságának érzetében, a királyi parancs iránti
engedelmességből és tiszteletből, megjelent e harmadik és általános idézésre.
Pozsonyban, adatokkal igazolhatólag 336, elhagyta a nyájat, a megjelent a rendkívüli
törvényszék előtt, köztök ágostai hitvallású 256, református 80.”
„Ámbár a törvényszéki tárgyalás kezdetén még számosan voltak a megjelentek
közt olyanok, kik a térítvények aláírásának ellenmondottak s készeknek nyilvánították
magukat a halálra is mindazáltal a sok fenyegetés, nyomás, sürgetés következtében
számuk naponként kezdett apadni, mígnem végre május 29-én annyira leolvadt, hogy
fogságra hurcoltatásukkor már csak 94-en voltak. Ezek alkották mintegy magvát a
protestantizmus iránti hűségnek a megidézett 735, s az idézésre megjelent 336 egyházi
férfiú közül.”
„Történeti igazságul kimondhatjuk, hogy nem a hazából kimenekültek, sem nem a
hazában rejtekhelyre vonultak, hanem ezen csekély számú állhatatosak és hitökhöz hű
maradt lelkészek és tanítók érdeme az, hogy a protestantizmus a magyar hazából a 17-ik
század vége felé, gyökerestől ki nem pusztíttathatott. Ez volt az a kicsiny sereg, melynek
hősies kitartása és rendíthetetlen bátorsága, mint erős kőszál, visszaverte s
megerőtlenítette a magyar protestantizmus ellen hullámait.”
„Az első szállítmányt, mely 52 lelkészből állt. A törvényszék fogságra:
Komáromba vitetett 20-at, Sárvárra 8-at; Berencsre (SK) 5-öt: kik május 5 óta vasra
verve tömlöczöztettek; végül Leopoldvárra (Lipótvár vagy Újvároska SK), 19-et.
Azokat, kik Leopold-várba vitettek, hóhér kisérte, útközben kivégzéssel fenyegetvén őket.
6 foglyot Eberhárdon vetettek fogságra, 8 pedig Kapuvárra kisértetett fegyveres
katonák által, hol börtönbe vettetve, súlyos bilincsekbe veretve, szigorú őrizet alá
vettettek és naponként megszámlálhatatlan sanyargattatásoknak voltak kitéve.”
Az alább látható latin szövegben Georgius Peterman Báthi majd sziráki lekészünk
és (iváncsi) Johannes Bartholom(ae)ides (sziráki lelkészünk apja) neve is. (2-ik, 3-ik
sor)

A mi két lelkészünket a következő Komáromi börtön listában is megtaláljuk:
(ld. 1. számú és 13. számú rab)
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Rácz Károly írja továbbá azt is, hogy:
„1674-ben vegyesen megidézett 836 fő lelkész és tanító között a betűrendes
sorozatban a következő olvasható (a 470. szám alatt):”
„470. P e t e r m a n n G y ö r g y, báthi ágostai hitvallású lelkipásztor. Ez a
megidézésen megjelent s elítéltetvén halálra s jószágvesztésre, elvitetett Komáromba
fogságra, hol börtönbe vettetett s különféleképen kínoztatott; de itt néhány nap alatt
annyira megtörték őt a szenvedések, hogy az evangyéliomi hitvallástól elszakadt, s áttért
a római egyház kebelébe. Hittagadásáért egy olvasót és 50 forintot kapott. Letette az
ujkatholikusok hitvallását. Egyike ő a komáromi 17 apostatának. (hitehagyottnak).”
Máshol, mint olvashattuk ezt a tényt megcáfolták.
9. BARTHOLOMAEIDES JÁNOS lelkész (sz.: Liptó vm. 1650 körül? –
mh.:Szirák 1709., 59? évesen)
Szirákon szolgált: 1700–1704 között
Egy Nógrádszentpéteri okirat-részlet 1899-ból, feltételezhetően lelkészünk apjáról:

E nagy lelkészi dinasztia történetének rövid összefoglalása részben
BARTHOLOMAEIDES JÁNOS LÁSZLÓ (sz.1787, Ochtina, – Uhorszka, 1862.), az
ochtinai (SK) egyház lelkészének tollából – Pest 1828 – aki atyja (Bartalomaides László
1754-1825) emlékének tiszteleg. Amilyen rövid volt lelkészünk sziráki szolgálata, olyan
hosszan lehet csak sorba szedni családfáját és rokonságát.
„A sziráki lelkész dédapja Bartholomaeides Sámuel volt, akiről azt mondták, hogy
ő volt a nógrádi Bartholomaeides-ek egyik ágának alapítója. Az ő leszármazottja;
unokája volt az iváncsi Bartholomaeides János (1619-1680)”.
Ennek önéletrajzából:
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„ivancsi (SK) Barthlomaeides János (Béla) vagyok, a túróci Béldből (SK) való;
atyám tisztelendő Bartholomaeides László, édesanyám Paluch Katalin. Először
lakóhelyemen, később Neczpalban (SK), Zorkoczy Ferenc keze alatt tanultam,
Túrócszentmártonban (SK) Rohács György, Moschoviá Márton keze alatt, azután pedig
Ladiver Illés alkalmazásában álltam. Innen elköltözve Augustini Jánoshoz
csatlakoztam, akit Okolicsnába (SK) rektornak hívtak; ott másfél évig éltem, majd
követtem őt Szepesolasziba (SK) 1639-ben. Jolsvában a Báthoriba (iskola?) mentem, és
egy éven át Udvari Jakab és Várkonyi András rektorok segítségére voltam. Innen
Gyulafehérvárra? (RO) átmenni készülve útközben (talán Kisvárdán?) nagyságos
Bedeghi Nyári Bernát fiainak tanítója lettem másfél évre. Innen újra Zsolnára (SK)
mentem Augustini János úrhoz. Ezután az ifjú nemzetes Petróczy Istvánnak, Kasza
Márknak örökös tanítója lettem. Végül okolicsnai rektorrá avatnak 1647 körül, majd
1647. október 20-án a Boldogságos Szűz Mária liptói templomában a nagytudású
idősebb Parschitius György úr, Smrtniko Menyhért, Kucsera János, Braxator János és
Frivaldszky Simon jelenlétében kispalugyi (SK) pásztorrá szenteltek Kalinka Joachim
illavai lelkész, szuperintendens által, aki ekkor látogatta végig a liptói egyházakat.”

Bartholomaeides János László szerint:
„iváncsi Palugyon maradt egy teljes évtizedig, nevezetesen 1657. novemberéig,
amikor is ezt az állását az ugyanezen vármegyében lévő Mindszentfalva
(Kassamindszent) (SK) templomával cserélte fel. Miközben mindkét, a liptóiakat érintő
állásban látta el a szent szolgálatot, 1648. február 5-én a németlipcsei (SK)
gyülekezetben kispalugyi (SK) pásztorként írta alá az egyházmegye törvényeit. 1660.
január 21-én németlipcsében (SK) alszónokká választották. 1661. január 19-én a
németlipcsei kongregációban (lelkészi gyűlés?) említik őt, mint akit Banovicébe (SK)
előléptettek.”
„Banovicébe pedig még 1659. november 22. előtt hívta meg a város közössége,
Ezen hívásra át is ment, rövid ott-tartózkodást tervezve, de a banovicei állomáshelyéről
elűzték. 1662. május 11-én már mindkét Ozoron (SK) lelkészi szolgálatot látott el. Ám itt
sem időzött sokáig; mert vagy ellenfeleitől kiűzve, vagy elhívva Iváncsra távozott.
Mindenesetre 1663. január 30-án a Túróci Egyházmegye törvényeit, mint az ivánkófalvi
(SK) lelkész írta alá.”
„Épp itt lakott, amikor őt is elérték azok a gyászos idők, melyek akkor a magyar
evangélikusokra jártak, és „a zaklatás évtizede”-ként emlegetik. Mert 1674-ben, az
evangélikusoknak szóló harmadik idézéskor neki magának is meg kellett jelennie
Pozsonyban, és mikor azok között volt, akiket, mivel a reverzális megtagadása után
egyik párthoz sem akartak csatlakozni, Komáromban végzendő közmunkára ítéltek. Ez a
megpróbáltatás annál súlyosabb kellett, hogy legyen számára, hogy azokhoz
számították, akik Komáromban összeroskadtak a csapások alatt, és azzal vádolták, hogy
nemcsak hivatalát tagadta meg, hanem vallását is elvetette. Vele volt Petrman György
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korábbi sziráki lelkész is.”
Rácz Károly írja: (A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben könyvében)
„36. B a r t h o l o m a e i d e s J á n o s, ivánkafalvai ágostai hitvallású lelkész,
Hont vármegyéből. Ez 1661-ben baán-i lelkész volt, de onnan az Illyésházi György és
neje Forgács Mária (kik azelőtt mindketten protestánsok voltak) fegyveres erővel elűzte.
Később azután (1663-ban) Ivánkafalván lett lelkésszé, ahonnan 1674-ben megidéztetvén
Pozsonyba, s ott meg is jelenvén, eleinte állhatatos volt. Midőn kimondatott felette a
törvényszék ítélete, mely jószágvesztésre, becstelenségre és halálra szólt, több társaival
együtt rendületlenül állt, h u s z a d m a g á v a l elvitetett a komáromi börtönbe, június
1-én 1674-ben; de 3-4 napi szenvedés után hitét megtagadta s letette az ú j k a t l i o l i
k a s o k hitformáját. Jutalmul kapott 1 olvasót és 50 forintot. „Ám ahogy a legtöbb
komáromi fogolyról, ezt az elterjedt szóbeszédet rágalomnak kell tartani.”
„A fogságból kiszabadulva ugyanis először a török megszállás alatt lévő területre
távozott, majd visszatért Ivancsinába (SK), és ugyanott halt meg 1680 körül. Mikor még
élt, Gálffy Barbarát vette feleségül, és a lányokon kívül öt fiút nemzett vele. Egyik lánya,
Katalin, aki Eördegh Györgyhöz ment feleségül, másikat Annának hívták. Fiainak neve
Sámuel, János (sziráki lelkészünk), Jónás, Jeremiás és Tamás (aki korán elhalt) volt.”
BARTHOLOMAEIDES János sziráki lelkész önéletrajzi írása az ordinációja
előtt:
„Én Bartholomaeides János Liptó vármegyében születtem, atyám iváncsi
Bartholomeides János, anyám Gálfi Barbara. A szüleim halála hajtott afelé, hogy
tanulni kezdjek. Először lakóhelyén Palumbinus János irányításával hivatalosan, majd
magánúton pedig Zelenka Jánossal. Innen majd öt évig Eperjesre (SK) kerültem, ahol
Larentij János volt az igazgató, de innen elutasítottak egy vádaskodás miatt. Azután a
rahovi (SK) kastélyiskolában tanultam Banovicius keze alatt. Ekkor átvett engem a Vág
mellett lévő Varnamra?, ahol a szemesztert befejeztem, de ismét számkivetett lettem. A
kivetettség idején ide-oda bolyongtam, míg végül megérkeztem a Gömör vármegyei
Isskaross helvét (református?) parókiára, ahol az isteni gondviselés megismertette
velem Braxatoris János lelkészt, nemes Jánoky Zsigmondot és Wolfgangot, akik mellett
5 évig tanultam. Innen a kálnói (SK) iskolába mentem rektornak, ahol 7 évig tanítottam,
innen átmentem Czerowóba (PL?), ahonnan pedig száműzetésbe költözve, miután
kálnóból a nyolcadik évben eltanácsoltak.”
Az eltanácsolásból (szó szerint száműzetésből) ismét a kálnói iskolába ment
vissza. (Szolgált a liptóiaknál (SK), azután Kispalugyán (SK) és Mindszentfalván
(Kassamindszent SK) is ellátott lelkészi szolgálatot.)
„Végül lelkipásztor lett Csőváron, ahová meghívták csővári (1693-1701)
lelkésznek. Zabler(us) Jakab szuperintendens pedig 1693. január 11-én szentelte fel.
Csővárról Syrághra (Szirák) vitték át, és itt érte végső napja 1704-ben.” (fia szerint
1709-ben halt meg pestisben. szerk.)
Sziráki lelkészünk fia írja lelkésszé szentelése előtt:
„Én Bartholomaeides János (sz.1697?) a Kis-Hont vármegyei Klenócon (SK)
születtem, atyám idősebb Bartholomaeides János (1650?-1709) esperes, anyám nemes
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Briznensi Chmelios Katalin. A tudást és ismeretet az András N. által vezetett helyi
iskolában szereztem meg, innen Osgyánba (SK) kerültem, ahol magamba szívtam
Missovitz Mátyás tanítását: ezután feloszlott az iskolai csoport és átkerültem Missovitz
Mátyás másik csoportjába. A rozsnyói szemináriumban segédoktatónak voltam
kinevezve: Rozsnyót (SK) elhagyva Eperjesre (SK) mentem, ahol Rezik János kollégája
lettem. Az együttműködésnek akkor lett vége, amikor Kerman úr Königsbergbe
(Újbánya SK) ment, majd Wittembergbe (D). Az 1709-es pestisjárványnak áldozatul
estek a szüleim és sokan mások is. 1717. október 10-én meghívott a csetneki Valentin
György Pokorágy (SK) megüresedett parókiájára, amely Kishont vármegyében van. Ott
1717. november 15-én pappá szentelt Antony Sámuel szuperintendens.”
Megjegyzés:
A Kishonti ág. h. ev. egyházmegye espereseinek névsorában találjuk a hasonló
nevű lelkészek nevét két ciklusban is, aki leszármazott is lehetett (szerk.).
12. Bartholomaeides János klenóci lelkész, esperes 1709-1719-ig
16. Bartholomaeides János klenóci lelkész, esperes 1736-1754-ig
1747. június 15-én egy Bartholomaeidesz János, Pilisen van, majd 1753-ban
Kiskőrösön, aztán átment Irsára (ma:Albertirsa) a pesti egyházmegyébe, és ott is halt
meg.
Klenócon (SK) született 1754-ben – a bevezetőben már említett – Bartholomaeides
László magyarországi evangélikus lelkész, sziráki lelkészünk egyik kései
leszármazottja. Darázsi-Bácsfalu (SK) 1900 évi püspöki vizitációja jelzi, hogy 17531758-ig egy Bartholomaeides János a lelkészük.

A leszármazottak között találjuk: Bartholomaeides Jánost nyíregyházi lelkészt,
Hegyaljai esperest is (Szabolcs megye), esperes volt 1861-1900 között és segédlelkésze
Bartholomaeides Károly 1861-1873.
1878-ban Tiszai Kerületben segédlelkészek Bartholomaeides János és
Bartholomaeides László.
A népes dinasztia idősora az ordinációs évekkel és a matrikula-okmány-jegyzék
számokkal.
Bartholomaeides Mihály 1632, Z 31(32)
az apa iváncsi Bartholomaeides János 1647, G.III. 24,21; I.d 9,34 4/21
Bartholomaeides Jónás 1683, Z 106,6 (az iváncsi másik fia)
sziráki lelkészünk Bartholomaeides János 1693, Z 117,29
sziráki lelkészünk fia Bartholomaeides János 1717, G.I. 8(12)
Bartholomaeides Ádám 1720, V.54.257,16; G.I. 11(16)
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Bartholomaeides Dávid 1753, V.55-b. 242,31; T 34.old.
Bartholomaeides János 1753, G.III. 54,38; I.d 9,34. 6/38
Bartholomaeides László 1783 V.55-b 286,14, T 132.old.
Bartholomaeides Pál 1791 DT, Ak 65p(XXXIV), Gam 442
Bartholomaeides János László 1807, T 255. old.
Bartholomaeides János Teodor 1836, T 458. old.
Bartholomaeides László Bohuslav 1840 T 28 (120)
Bartholomaeides Gyula Bertalan 1851, B 389. old. 6.
Bartholomaeides László 1871 T 88f (264)
Bartholomaeides Gyula 1872, T 90f (268)
10. MARTINY SÁMUEL lelkész (sz.:1677 Zólyom - mh.1744 Túrmező, 67
évesen,)
Martini Sámuel önéletrajzi írása lelkésszé szentelése előtt:
„Én, Martiny Sámuel, atyám Martiny Gáspár, anyám Sculteti Rebeka, 1677-ben
születtem Vetusolium-ban (ma: Zólyom, Zvolen SK) tanulmányaimat otthon kezdtem
Pilarik Jeremiás irányításával, azután Braxatoris János alatt Rahón (Rimarahó) (SK)
folytattam. Korponán (SK) 2 éven át Dubovszky Jakab, körmöcbányai lelkész irányítása
alatt, a következő 3 évben Parschiti (Paršic) M. lelkész alatt, végül Körmöcön (SK)
háromnegyed évet tanult. Ezután 3 évet szolgáltam Aszódon, majd ezután Cinkotára
osztottak be.”
Felszentelésére 1703. május 10-én került sor Zabler Jakab szuperintendens által
Kükemezőn (SK). Ezután Szirákon szolgált tizedik lelkészként 1705-1707 között, majd
hetedik lelkészként szolgált 1707-1721 között, azaz 14 évet a Nógrád megyei Lest (SK)
gyülekezetében, itt Orátor (szónok) is volt 1719.július 15-től – 1721. november 27-ig.
Tizenegyedik lelkészként Alsóesztergályon (SK) szolgált 1721-1723-ig, majd
nyolcadik lelkészként 1723-1749 között, 26 évet a Nógrád megyei Túrmező (SK)
gyülekezetében, itt szentelték Prosenior-rá (alesperes) 1731. április 4-én, ahol 1744-ig
haláláig szolgált.
Ezután fia, Martiny Samuel János folytatta apja megkezdett szolgálatát, aki 17441749-ig működött Túrmezőn parókus lelkészként, előtte, 1734. októberben már itt
tevékenykedett (valószínűleg segédlekészként). 1743-ban vizitáció volt elrendelve
Pilárik Jeremiás szuperintendens által Túrmezőn (SK), abból az alkalomból, hogy NagyLibercsétől önállóvá váltak.
1766-ban Martiny Samuel János, Losonctamásiban volt, majd a Wittebergi
Egyetemre ment 1770. augusztusig. Innen a filozófiában megkapott legmagasabb
kitüntetéssel, 1773-ban tért vissza és nevelőnek hívják a Podmaniczky gyermekekhez
Aszódra, ezért Pohl Mihály szuperintendens 1774. június 22-én a (Nagy)-Börzsönyi
templomban felszentelte lelkésszé.
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Az 1775. máus 10.-i Buda-Lehotai (SK) evangélikus kongregáció jelzi, hogy
Martiny Sámuel János (Nógrád-) Szennai lelkész 1783-ban (Nagy-) Börzsönybe
távozott, majd Nagy- Börzsönyből 1788-ban Göttingenbe (N) ment két évre.
Itt látjuk nyomát a Wittenbergi Egyetem (D) korabeli jegyzékének (III. 14 alatt):

11. LICENTIATUS (ideiglenes valaki személy) (rövidítve L)
A Licentiatus latin név értelmezése:
A középkori egyetemeken volt ez a névhasználat annak, aki bizonyos vizsgálatok
(vizsgák) kiállása után a tanításra engedélyt (licentia docendi) kapott, noha a doktori
rangfokozatot, mely nagy költséggel járt, nem szerezte meg. A L.-t megelőző
rangfokozat a baccalaureus volt. Most már a L. csak a theologiai fakultásnál van meg,
ahol a habilitációt a L. vizsgálat adja meg, mig a többi fakultásoknál a venia legendi
csak a doktori rangfokozat, vagy különös vizsgálatok után adatik meg. (Forrás: Pallas
Nagylexikon)
Baccalaureus kifejezés jelentése:
A legalsó tudományos fokozatot elnyert hallgató a középkori egyetemeken, de sok
helyütt élt e megnevezés a későbbi századokban is. Jelenleg ilyen fokozatot Anglia és az
Egyesült Államok egyetemein lehet szerezni (Bachelor of Arts, Bachelor of Science).
Franciaországban és néhány más országban érettségizett diákot jelent, a "baccalauréat"
ugyanitt a felsőoktatásba való belépésre jogosító vizsga. (Mészáros István
szerkesztette: Lapoda Multimédia)
12. MICHAELIDES(Z) (MIHALISZ) JÁNOS lelkész sz.:1638? Hajnik (SK) –
mh. 1718., Ősagárd? 80 évesen,
Michaelides János saját kezű életrajza az ordináció előtt:
„Én, Michaelides János (Hajnóci illetőségű) Michaelides Márton és Lőrinc
Magdolna gyermeke vagyok. Tanulmányaimat otthon kezdtem, ezután Eperjesen, a
piaristáknál, Radványban, Belluson (SK), Galgócon (SK), végül Zsolnán (SK). Mivel két
éven keresztül megbízhatóan elláttam feladataimat Zsolnán és Kiszuca-Újhelyen (SK)
majd Csejtén (SK), így vállalhattam tekintélyesebb feladatokat és iskola igazgatói
posztot is. Majd a brezovai (SK) parókiára hívtak meg. Majd Tarnóczy Márton
szuperintendens Bajmócon (SK) lelkésszé szentelt 1658. július 10-én Fekna Mátyás
esperes, Frölisch János és Turanecz János dékánok jelenlétében. Ezután aláírták a fo-
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gadalmi esküt is.” (20 évesen)
Bajmócon szolgált 1658-tól, ezután Szirákon 1709-1712 között. (Okolicsányi
József szerint egy M. János 1709?-ben (Sáros?-) Kőszegre tá.vozott). Az ősagárdi
emlékezés pedig mást közöl.
„Ős-Agárdon Hermann Sámuel 1703-1712 között lelkészkedett, s őt követte
Szirákról Michaelidesz János 1712-1718 között. Ő volt Ős-Agárd utolsó ref.
lelkipásztora, akit Althan Váci kat. püspök 1718-ban hivatalától erőszakkal megfosztott.
Pásztor nélkül volt a nyáj 1718-1785-ig, (67 esztendőn át). A protestáns templomot
elkobozták, a tanitónak, papnak 8 napon belül távozniuk kellett Agárdról.”
„Ezután újraéledt, a most már agárdi evangélikus gyülekezet, kinek első
evangélikus lelkipásztora Bilszky János (1755-1814) lett (29 évig) 1785-1814 között.
Nagylamról (SK) került az Ős-Agárdi gyülekezet élére. Nagy műveltségű ember volt, aki
a Wittenbergi egyetemen is tanult. Beszélte a magyar, tót és német nyelvet. Ő építtette a
jelenlegi templomot. 60 esztendős korában hunyt el. Emlékét az Ősagárdi temetőben,
egy nagy fenyőfa árnyékában, egyszerű sírkő őrzi.” (id. Harmati Béla lelkész nyomán)
Most az egyházi ordinációs matrikulákból egy másik, fiatalabb Michaelides(z)
nevű papi személyről, aki talán rokon vagy névrokon is lehetett.
„Michaelides János Frigyes született 1703-ban Modorban (SK) apja Michaelides
Sámuel besztercebányai tót lelkész és majd szuperintendens (1734-1740 között). Anyja
Gobia Katharina. Első tanulmányait, az irodalmi alalpokat Trencsényben,
Besztercebányán Karpió Frigyes alatt, és Körmöcbányán végezte, majd Győrben
Szimonidész Jánosnál és újra Besztercebánya, ahogy szüleivel szolgálatuk során
hánykolódott ide-oda. 1727. szeptember 22-én Csetneken Antoni Sámuel lelkésszé
szentelte.”
Michaelides(z) János Frigyes Aszódon lelkészkedett 1728-1733 között, majd innen
a Nagy-Honti egyházmegyébe Egyházmarótra távozott 18-ik lelkésznek, s ott is halt
meg 1756-ban.

13. TURDELIUS SÁMUEL (DROZDIK) lelkész: (sz.:1676 körül?? Osztroluka? mh.:1732, Szirák?? közel 56 évesen.)
Turdelius Sámuel sajátkezű önéletrajza:
„Én, (ifj). Turdelius Sámuel (sz.: 1676-?), atyám (zólyomi – latinul Vetusolium –
származású prágai cseh tisztelendő) Turdelius Sámuel (mh.: 1697) lesti (1684-1694) és
osztolukai főtisztelendő, anyám Martini Dorottya, (Martini György lelkész lánya).
Zólyomban (SK) születtem, ahol tanulmányaimat elkezdtem. Eperjesen (SK) Dubowszky
Mártontól költészetet és Rezik János szónoklattant tanultam. Végül Eperjest elhagyva
Korponán (SK) ugyancsak Dubowszky Mártontól (akit Eperjesről elzavartak) tanultam,
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ezután Körmöcbányán (SK) három évet töltöttem tanulmányaimban. Végül atyám
halála miatt meghívtak (kinevezték?) Osztolukába (SK) és Bártfán Zabler Jakab
szuperintendens szentelt föl 1697. május 28-án.”
Turdelius Sámuel előbb Osztrolukán (SK) szolgált 1697-től, majd 1712-1732
között Szirákra érkezett lelkésznek. Turdelius-Drosdik 20 évig szolgálta a sziráki
egyházát egészen bekövetkezett haláláig. Anyakönyvek folyamatosan, igen szép
tollrajzokkal vannak díszítve általa, s nem is egy nagyon találó illusztráció található
benne.
Közvetlen családjáról is ír az Ostro-Lukai (SK) egyháztörténet: „a testvér
Turdelius Dániel (1679?-1716), Turdelius Sámuel losonci lelkész fiaként született, aki
osztrolukai lelkész volt, anyja Martini Dóra. Tanulmányait otthon kezdte. Tanult
Selmecbányán Parschitius Kristóf, Rozsnyón Braxatoris János lelkész és Breznobányán
(SK) 1674-ig, midőn számkivetésbe ment Dubovszki Márton alatt. 1688-ban visszatérve
folytatta tanulmányait Késmárkon Eckhard András és Neosolius András, valamint
Besztercebányán három évig Pilarik János alatt. Ezután 1693-ban a dacsolami egyház
tanítójának hivatott meg. Itt működött 1704-ig. Ugyanezen évben július 9-én Pilarik
István selmecbányai lelkész, szuperintendens által a Zólyomternye (SK) nevű Zólyomi
községben szenteltetett fel. 1708-ban mint 14-ik egyházmaróti pap működött, s mint
írják:

E testvér, Dániel felesége Roszjar Zsuzsanna, Roszjar Péter dacsolámi lelkész,
főesperes leánya, akitől megszületett fia ifj. Turdeli Dániel, s aki később cinkotai
lelkész lett a pesti egyházmegyében. E fiú tehát a sziráki lelkész testvére, Turdeli Dániel
dacsói rektor-tanító és Roszjar Zsuzsanna gyermekeként született. Tanulmányait
Zólyomternyén kezdte meg a báthi Zakariás Mátyás alatt, majd Neoslius, Pellionis,
Klinschnur tanítók alatt Korponán, az udvarnoki Masnicio keze alatt és máshol Farkas
András tanító alatt. A vas megyei Gencsen (ma: Gencsapáti) 3 évig tanult, Kiskörösön 5
évet: egy évet Cinkotán töltött, majd, mint lelkészt itt szentelték föl, melynek
megerősítésére Besztercebányán került sor 1744. augusztus 7-én.”
A sziráki Turdélius Sámuel lelkész kedvtelése és művészete (idézet Ortutay Gyula:
NÉPI KULTÚRA NÉPI TÁRSADALOM az MTA Évkönyve II-III. 1969.-ből):
„Vanyarc környékére és Vanyarcra letelepült szlovákok XVIII. század eleji
viseletéről értékes ábrázolásokat őrzött meg a sziráki hármas anyakönyv. Az
anyakönyvek vezetőjének, Turdélius Sámuel sziráki papnak kedvenc szórakozása volt a
rajzolgatás. Turdélius 1712-től 1732-ig működött Szirákon s ezen idő alatt az
anyakönyv két kötetének egyes rubrikáiban néhány érdekes ábrázolást örökített meg. Az
első rajz az anyakönyv első lapját díszíti, és egy keresztelési jelenetet ábrázol. A
keresztelő medence jobb oldalán a pap áll az ev. lelkészek korabeli ornátusában. A kép
bal oldalán, elöl áll a keresztanya, kezében – a keresztelő medence felett – az újszülöttet
tartva. Fején főkötő, lelógó szalagokkal, derekán hosszú ujjú ing, vállkendő, továbbá
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szoknya, kötény van rajta. Mögötte a komák állnak, üstökös hajjal, könyökön alul érő
ujjú ingben, testhez álló nadrágban és az akkori elnevezés szerint csizma formájú, rövid
szárú bakancsban.”
„A házassági rovatban egy dudást is találunk, nyilván a lakodalom dudását. A
dudabőr, amint ez abban az időben szokás volt, szőrével kifelé fordított volt.”
„Egy másik rajz nyilván az új férjet ábrázolja, amint ifjú feleségét viszi a hátán,
erre utal az alá írt szöveg: ,,Ha felvetted keresztedet, hordozd türelemmel." A
menyecske viselete csak annyiban tér el a keresztelési jeleneten láthatóétól, hogy amíg
amannak ingujja a csuklóig ér, ennek csak a könyökön felül. A férfit kalapban,
dolmányban találjuk, nadrágja és bakancsa a dudáséhoz hasonló.”
„A régi vanyarci viseletről írásbeli feljegyzéseket nem találtunk, azonban az 1950es évek legidősebb asszonyainak elmondása alapján úgy látjuk, hogy a sziráki rajzokon
ábrázolt viseletek egyes darabjait a múlt század derekán, sőt még később is hordták
Vanyarcon. Ilyen elsősorban a gallér nélküli vászonból készült férfi ing, Ennek az idők
folyamán csak az ujja változott: hosszabb és bővebb lett. A szűrposztóból készült testhez
álló nadrág, amit hunyienká-nak neveztek.”
„Az idősebb férfiak ruhája a gatya, amit télen is hordtak, az ing, a lajbi, a kékfestő
szakácska, a hunyienka és az ugyancsak szűrposztóból készült kabanyica, továbbá a
szűr, a suba, a ködmön és a guba. A ködmön a legények, a suba és a guba a
gazdaemberek, a szűr pedig úgyszólván mindenki viselete volt. A kalap gömbölyű volt,
az öregebbeké széles, a fiatalabbaké keskenyebb, felhajló karimával.”
Keresztelési jelenet a sziráki anyakönyvben Új házaspár ábrázolása a sziráki anyakönyvből

A rajzokra néhai Sultz Jenő vanyarci ev. lelkész hívta fel a figyelmemet 1955-ben.
(a vanyarci lelkész 2016-ban hunyt el)
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14. GLÓSIUS (GLÓSZ) DÁNIEL lelkész. (sz.:1703. Rimabánya (régiesen
Corono-Banensi) – mh.: 1755. Szirák, 52 évesen.)
Szülőfaluját a 12. – 13. században német arany és vasbányászok alapították. Első
írásos említése "Bana" alakban 1270-ből származik. 1334-ben "Banya", 1456-ban
"Rymabanya", 1596-ban pedig "Ryma Banya alias Korona Banya" néven említik a
korabeli források.
Rácz Károly szerint: (A pozsonyi vértörvényszék áldozatai könyvében) 1674-ben
megidézett lelkészek és tanítók között találjuk a 185. sorszám alatt. ”Glósius Sámuel
János-t, a pongyeloki (Cserepes) ágostai hitvallású lelkészt (bizonyára a nagyapát). Ő
1650-ben lett pongyeloki lelkésszé, honnan 1674-ben megidéztetett Pozsonyba, de hogy
megjelent-e ott vagy nem bizonytalan? Csupán annyit tudunk, hogy száműzetésben élt
egész 1683-ig, amikor Bradnón folytatta lelkészi hivatalát, viselvén azt ott 1694-ig;
ekkor Rimabányára, onnan 1704-ben Radványba, Zólyom vármegyébe vitetett lelkészül,
s mint radványi lelkész volt jelen az 1704. május 28-án Cseriben tartott egyházi
közgyűlésen. Radványról azonban alig hat évi hivataloskodása után Heister tábornok
parancsa szerint neki a lelkészlakból, Regius Márton iskolarektornak pedig az iskola
épületéből ki kellett takarodniok. További sorsa ismeretlen.”
Az apa id. Glósius János (1670-1729), ág. ev. lelkész, pongyeloki (Cserepes) (SK),
gömörmegyei származású, 1700-ban Rimabányán, 1704-ben Radványon, 1711-ben
Tiszolcon, majd Aszódon volt (1719-1724) lelkész és végül Aszódról Losonctamásiba
ment 1724-1729-ig, ahol ezután alesperes is volt, ahol később meg is halt. Egyházi tót
énekeket irt (melyek önállóan is megjelentek) és egy tót imakönyvet is kiadott.
Glósius Dániel önéletrajzi sorai a matrikulából:
„Én, Glósius Dániel 1703-ban születtem a Kis-Hont vármegyei Rimabánya
parókiáján, atyám id. Glósius János lelkész, anyám Sinapi Mária. Először a szüleimnél
tanultam, majd Rahóban (SK) Bubenkij Sámuel irányítása alatt, Lőcsén (SK) Duvoszkij,
végül Pozsonyban (SK) Beelius, Marthius és Beerius lelkészek vezetése alatt. Ezután
külföldre mentem, ahol 3 évet töltöttem a jénai egyetemen. Itt Buddeus, Rossus,
Wuchererus professzorok előadásait hallgattam. Hazatérve a szüleimnél voltam, majd
Tótgyörkre (ma:Galgagyörk) hívott meg Antoni Sámuel szuperintendens.
Felszentelésemre és megerősítésére Csetneken került sor 1726. november 11-én”. (23
évesen).
A galgagyörki evangélikus egyház negyedik lelkésze volt, onnan jött Szirákra
1732-ben. 1795-ben kiadott névtár szerint már Nógrád megye 13.-ik esperese 1749.
július 16. és 1752. május 2. között.
Felesége Walaskay Éva, fiai Sámuel (1741-1842), a kisebbik Mihály, aki korán
elhalt. 1732-1755 között Glósius Dániel (mások szerint Péter) előljáró, esperes,
megválasztott szuperintendens (püspök), de beiktatása előtt elhalálozott. 1754-1755-ig
bányai püspöknek tartják beiktatás nélkül. 1753-ból van egy levele az acsai
levéltárban, melyben tanácsot kér Prónay Gábortól, mit tegyen, miután eltiltották a
leányegyházai gondozásától.
Néhány szót most sógoráról Wallaskay Jánosról (1709-1766) (Gál Éva: Adalékok

26

A SZIRÁKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZEI

egy XVII. századi orvos életéhez):

„Hogy János hol végezte alsóbb iskoláit, egyelőre nem tudjuk. Az országnak erről
a vidékéről való evangélikus ifjak többnyire a besztercebányai, az eperjesi vagy
késmárki iskolákban tanultak, de az elsőnek anyakönyvében Wallaskay nem szerepel, az
utóbbiak anyakönyvei pedig nincsenek meg, vagy nem hozzáférhetők. Annyi bizonyos,
hogy hazai iskolai tanulmányait Magyarország akkori legfelsőbb fokú evangélikus
tanintézetében, a pozsonyi líceumban fejezte be. Minden jel szerint itt kötött életre szóló
barátságot Tomka-Szászky Jánossal, a líceum tanárával, Gömöry Dáviddal, a későbbi
győri orvossal és néhány más tanulótársával, s innen származik ismeretsége Bél
Mátyással is.”
„Felnőtt korában Wallaskay Jánosnak két testvére élt: Márton nevű öccse, aki
jogász volt és az 1750-es években az adonyi uradalom fiskálisaként Zichy János gróf
szolgálatában állott, továbbá Éva nevű nővére, aki Glósius Dániel sziráki evangélikus
lelkész felesége volt. Az irathagyatékból következtethetően Wallaskay mindkét
testvérével rendszeresen tartotta a kapcsolatot, s különösen jó viszonyban volt
sógorával, a régi lelkészcsaládból származó Glósius Dániellel, akitől az 1736 és 1755
közti időből az irathagyatékban 52 levél maradt fenn. Később, sógora, majd nővére
elhunyta után Wallaskay apaként gondoskodott a Glósius-házaspár két fiának
neveltetéséről.”
„Wallaskay Pesten sem nősült meg, élete végéig agglegény maradt. Saját család
helyett nővére családját vette pártfogásba. Miután sógora, Glósius Dániel 1755-ben
meghalt, a két hátramaradt kiskorú fiú, Sámuel és Mihály neveltetéséről ő
gondoskodott. 1756-ben a Glósius-fiúkat Osgyánban, az egyetlen magyar nyelvű
evangélikus tanintézetben iskoláztatta, hogy a magyar szót elsajátítsák. Ezt követően a
fiúk a pozsonyi líceumben tanultak, Tomka-Szászkynál, Windischnél és másoknál. Mint
fennmaradt leveleikből kiviláglik, Wallaskay a természettudományos ismeretek és a
klasszikus nyelvek elsajátításán kívül fontosnak tartotta a rajz és a modern nyelvek
(francia, olasz) tanulását is. Glósius Mihálynak, a kisebbik fiúnak további sorsáról
nincsenek adataink (lehetséges, hogy fiatalon meghalt, talán 1773-ban), de az 1741-ben
született Glósius Sámuelt nagybátyja orvosnak taníttatta ki. Sámuel 1764-ben a bécsi
egyetemen – ahol ekkor már protestánsok is vizsgázhattak – védte meg orvosi
disszertációját, 1764-ben orvosdoktorrá avatták, majd később ő is Pesten telepedett le.
Élete utolsó éveiben Wallaskay átadta neki praxisa egy részét. E fiú Glósius 1782-től
Pest megye tisztiorvosa volt, 1783-ban pedig megszerezte a pesti polgárjogot, s
említésre méltó szerepet játszott a türelmi rendelet nyomán legalizált pesti evangélikus
egyházközségben. Meghalt 1802. jún. 25. Pesten életének 61. évében. Wallaskay – nagy
vagyona – általános örökösévé is nővérét és annak két fiát jelölte ki.”
(Megj.:Az 1891-ben nyomatott egyetemes egyházi névtár 99-ik oldalán azt mondja,
hogy a bányakerületi superintendensek sorában a 12-ik Glósius Dániel (mások szerint
Péter) sziráki lelkész volt 1752-ben, aki azonban beiktatása elött meghalt. Itt a történeti
hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy Glósz Péter sohasem volt Szirákon lelkész, még
kevésbé superintendens, mert Glósz Péter, a gutai okmányok szerint (latinul) 1751-ben
lőcsei, 1758-ban pedig pozsonyi tanuló volt. Azonban Glósz Dániel neve ugyanezen
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gutai okmányokban, már az 1751-ik évben úgy fordul elő, mint sziráki lelkész és nógrád
megyei esperes. Péter majd csak 1796 májusában lesz nógrádi esperes. szerk..)
„Lelkészünk testvére, aki szinten lelkész lett, Glósius János. Ő 1709-ben született
a Kis-Hont vármegyei Radvány parókiáján, atyja id. Glósius János az ottani lelkész,
édes anyja Sinapi Mária. Elemi tanulmányaimat Michael Holk vezetése alatt Tiszolcon
(SK) végezte, majd időleges sikerek kísérték Farkas Andrásnál tett tanulmányai alatt,
később Győrben teológiai és filozófiai tanulmányokat folytattott három éven át.”
„Németországba ment Kremnitzbe (Karl-Marx Stadt is volt) tanulni visszatérését
egy rövid betegség okozta. A német nyelvi tanulmányait Pozsonyban folytatta Beer
igazgató alatt. Innen hívta meg a pest megyei Csővárra nagytiszteletű Antoni Sámuel
szuperintendens.”
„Felszentelésére és megerősítésére Csetneken került sor 1730. márc 31-én.
Csőváron szolgált 1730-1777 között 68 éves koráig.”
ui. Szigethy Lajos: Evangélikus magyar arcképcsarnok 1936 az utódokról:
„Sziráki lelkészünk unokája volt Glósius Dániel pesti lakos, tápiószentmártoni
földbirtokos, fia volt Glósius Sámuel előkelő pesti orvosnak, a pesti gyülekezet egyik
megalapítójának, első felügyelőjének. Soproni születésű féleségével, Artner Karolinával
való házasságából gyermeke nem lévén, 1830-ban megalkotott végrendeletében
tekintélyes vagyona nagy részét „Glósius Sámuel és Dániel alap” néven arra rendelte,
hogy kamataiból több németországi egyetemen tanuló (többnyire teológus) magyar ifjú
nyerjen évi 105– 105 forintnyi segítséget.”
„Özvegye, aki 1852-ben történt elhunytáig férje egész vagyonának haszonélvezője
maradt, saját nagy vagyonának nagyobb részét „Glósius;–Artner Karolina alap” néven
arra rendelte, hogy kamataiból fokozatosan hét tanári széket alapítsanak, hármat a
pesti, kettőt a soproni, kettőt a pozsonyi evangélikus középiskolákon, továbbá nyolc
munkaképtelen evangélikus lelkésznek és, ugyanannyi evangélikus lelkészözvegynek
adjanak évi 30–105 forintnyi segítséget.”
„A Róth-Teleki stipendium-alappal összevethető e két alap, újabban a súlyos
viszonyok folytán nagyon leolvadt ugyan, de a tanári székek nagyobb részének fokozatos
megalapítása mellett háromnegyed évszázad alatt ezernél jóval több főiskolai hallgató,
pap és tanár, illetőleg ezek özvegyei élvezték áldásait. A német nyelven írt végrendeletek
egy-egy pontjára méltó itt ráutalnunk: Glósius Dániel kizárta azokat, akik magyarul
nem tudnak, mert szerinte: „aki hazája nyelvét nem tudja, az segítségre nem méltó”.
15. GAZSÚR SÁMUEL lelkész : (sz.:1720., Zólyom – mh.: 1782.április 26.,
Egyház-marót, 62 évesen.)
Gazsúr Sámuel ordinációs életrajza:
„1720-ban született Zólyomban (SK), apja Gazsúr György, anyja Fülöp Anna.
Tudása alapját szülei révén szerezte meg, majd Besztercebányán (SK), Pozsonyban
(SK), Sopronban és a jénai (N) egyetemen (SALANA) tanult. Hazatérve Radványon (SK)
tartózkodott, ahol Radványi György mellett segédkezett, 1746-ban a selmecbányai
iskola rektora lett, ahol 9 évet töltött el. Végül 1755. április 24-én meghívták a Nógrád
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vármegyei Szirákra lelkésznek, amelyet május 2-án el is fogadott.”
A Selmeci iskolai tevékenységéről: az igazgatókról e korszak elején nem tudunk
sokat (részlet Bukovszky János ig.: a Békéscsabai ág.h.ev. Rudolf-főgimnázium XLIV-ik
értesítőjéből 1908-1909-ben.).

„Csak Turcsányi Dávidról (1737-1746) halljuk, hogy anyakönyvet vezetett
tanítványairól és tanártársaitól hetenként bekérte, valamint ő is megírta annak
jegyzékét, amit a héten át végeztek. Ezen feljegyzésekből tudjuk, hogy Selmecen
ugyanoly tanterv szerint tanítottak ez időben, mint a többi evangélikus iskolákban.
Előtérbe lépnek a reáltantárgyak: a történelem és földrajz.”
„A görög nyelvből a nyelvtanra s az újszövetség olvasására szorítkoztak; a latin
nyelvből meg a beszéd, a szóbőség a fődolog. A klasszikusokból Cornenius, Nepos és
Cicero levelei vannak a középpontban, azon kívül előfordul még Horatius és Ovidius is.
Előadnak még színdarabokat is. A kézikönyvek legnagyobb részt azok, melyek a vázolt
iskolákban szerepeltek: logica Reuschii, oratoria (ékesszólás, szónoklattan)
Heinecciano-Freyeriana, catechetica (hitoktatás) Dieterici, história (történelem),
universalis Zopfii.”
Turcsányi utódja Gazsúr Sámuel volt (1746-1755.).
„Alatta az első osztályban vallástant, retorikát, logikát, történelmet, földrajzot s
számtant tanultak és latin klasszikusokat olvastak, de már a 2., 3. és 4-ik osztályban
csak vallástant s latint tanítottak. Az 5. és 6. osztály a német és tót tanulók nemzetisége
szerint különbözött egymástól. Az 1746. évben az a csapás érte az iskolát, hogy a
grammatikáig lefokozták. Csak 1777-ben engedték meg megint, hogy a felső osztályokat
is megnyissák. A csonka iskola igazgatását Gazsur után Severini János vállalta el
(1755-1789.). Nem tudjuk, miképp szervezte Severini az iskolát, mikor az megint teljes
lett.”
1755-ben Gazsúr innen ment lelkészi szolgálatra Szirákra. Ott, Szirákon szentelte
fel 1755. május 2-án, Pohl Mihály acsai lelkész, szuperintendens. (35 évesen)
Szirákon 1755-1756 között működött. Egy év múlva Egyházas-Marótra távozott,
ahol főesperesi hivatalt kapott. Jóslási tehetséggel is meg volt áldva – írja az akkori
emlékezet. 1775-ben – Anders Kristóf János lelkészsége idején – fogtak hozzá a Felsőbakabányai templom átalakításába, az alapok kijavításába, ablakai megnagyobbításába.
Gazsúr szentelte fel a megnagyobbított és megmagasított Felső-bakai templomot 1776.
szeptember 10-én, mint Nagyhonti főesperes (1773-1782) és 19.-ik egyházmaróti
lelkész, Anders Kristóf János helyi lelkész szolgálatával – írja a bakabányai
egyháztörténet (szerk.)
Miután Pohl Mihály acsai lelkész, szuperintendens 1778-ban hirtelen elhunyt, s
mivel Gazsúr Sámuel volt akkor a főesperes, így ő szentelte fel és iktatta be a következő
szupesintendenssé Csernyánszky Sámuel selmecbányai német lelkészt, a Bányai
Egyházkerület következő püspökévé 1778-ban.
Gazsúr Sámuel 1782-ben Egyházmaróton halt meg. (közli a Nógrádi Evang.
Balassowitz féle protokollum az 1756.május 20-i Kis-Zellői Congregáció alapján.).
Gazsúr Sámuel ordinációs jegyzéke: (ld. az alábbi kéziratot. szerk.)
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16. CORONI MIHÁLY lelkész: (sz.:1707., Litva (SK) - mh.:1762., Szirák. 55
évesen.)
Az 1795-ös nyomtatott ecclesia jegyzékben nem található (szerk.).
Ordinációs életrajza:
„Coroni Mihály született 1707. Szent Mihály (szept) havában, a Nagy-Honth
vármegyei Litva (SK) faluban, apja Coroni János lelkipásztor és anyja Elizabeth
Lovtsanyi. Alsóbb tanulmányait szülőföldjén végzi, a nyelvtant Selmecbányán (SK) egy
szemesztert Besztercebányán (SK), ahol a szülők és az iskola-alapító barátok tanították.
Legalább öt stúdium nyelvészetet tanult. A humán területen, a mondattanban Klikschnur
tanár, a retorikában Egidij tanár nevelte. A körmöcbányai iskola igazgatóhelyettese,
Sartorius János (eperjesi lelkész) vezetése alatt is tanult. Lőcsén (SK) Veinert tanárnál
a kezdetektől filozófiát és előadó készséget tanult. Besztercebányán (SK) Szimonidész
János rektornak, Selmecbányán (SK) Rumy Károly György. (bölcseleti doktor, jogtanár,
evangélikus lelkész, író, irodalomtörténész, polihisztor) tanárnak az irányításával
tanult. Később Bars (Kis)endrédről (SK) egy udvarias nyilvános hívás érkezett. (talán
tanítónak? szerk.)”
„Miután honi tanulmánya befejeződött, elment Wittembergbe (N), ahol teológus
kollégái Zeibich tanár és Dr. Shrorer a történelem és erkölcs témáit adták elő. Végül
elfogadta Abelova (Abel-Lehota) (SK) egyháza hívásának parancsát.”
„Szeverinyi Pál a garamszegi (SK) gyülekezet lelkésze, Johann Gottfried Ertel és
Hruskovitz Sámuel helyi lelkészek szolgálatával lelkésszé szenteli Michaelides Samuel
Besztercebányán (SK) 1735. szept. 23-án. Ezután egyetértéssel aláírták a pap-szentelési
esküt, Besztercebányán (SK) 1735-ben.” (28 évesen)
Tanulmányai után szolgált 1733. júniustól 1735-ig Litván (SK), tizenkettedik
lelkészként Ábelován (SK) 1735-1740-ig (mások szerint 1732-1741), majd Maskován
(SK) volt hivatalban 1740-1744 között (mások szerint csak 1741-ben). Ezután KisZellőn (SK) volt lelkészi szolgálatban 1745-től-1750-ig, ahol 1749. július 16-tól 1750ig titkár és aljegyző is volt. Tizenhatodik lelkész volt a Nagy Hont vármegyei AlsóPribelen (Fehérkút SK) 1751-1756 között. Innen – a pribeli egyházból – hívták el
Szirákra 1756-ban, ahol 1762-ben bekövetkezett haláláig szolgált.
„Coroni Mihály evangélikus gyökerű családban született. Édesapja, Coroni
(Corony) János lelkész született Zolyom-Lipcsén (1685?), nagyapja Corono Balthazar,
aki igazgatója volt az Alsósztregovai evangélikus iskolának és kántorált ZolyomLipcsén. Nagyanyja Zirko Anna.”
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„Coroni János tanult Korponán Dubovszky Mártonnál három évet, Csetneken
Sartoris Éliásnál, Késmárkon Ekardo Andrásnál, Győrben Török Andrásnál. A
Tiszolcon lévő orgona-hangszer felidézte számára az ott töltött háromévi losonctamási
aligazgató időszakot. A Nagy-Hontban lévő Litvai egyház szolgálatára szentelték
lelkésszé Selmecbányán, 1706. jan. 13-án Pilarik István selmecbányai német lelkész,
szuperintendens szolgálatával. (Corony (Coroni) János 1706 V. 55-b. 16/62; G.I/a.
11,62; G.I. 38(62))”
17. URBANY MÁTYÁS (MÁTÉ?, MÁRTON?) lelkész (sz.:1735., Magasháza?
(SK) – mh.: 1768., Szirák, 33 évesen.)
Ordinációs életrajza:
„Urbany Mátyás 1735-ben, (talán Magasházán, azaz Magaslak-Viszoká SK)
született: apja Urbany György, aki fia taníttatásáról – annak 17 éves koráig – Bárány
György tudós által gondoskodott. Tanulmányait ezután Osgyánban (SK) folytatta Sexti
János rektorsága idején, 2 éven és egy szemeszteren át. Pozsonyban (SK) négy évet
tanult Tomka Szászky János lelkész irányítása alatt. 1760-ban Altdorfban (D), 1761-től
a jénai (D) egyetemen tanult 1762. május 8-ig, s júniusban – mint jénai akadémikust –
hívták meg Szirákra. Pappá szentelésére Garamszegen (SK) került sor 1762. július 15én. (Fideli András garamszegi lelkész, bányakerületi szuperintendens által.” (27
évesen)
Szirákon szolgált 1762-1768 között, majd e hat évi szolgálat után – 33 évesen –
meghalt Szirákon 1768-ban.
Találunk azonban egy azonos nevű, idősebb (közel 100 évvel korábbi) kubinyi
diakónusnak a lelkésszé felszentelésére utaló adatot Biccséről (SK), akit Lány Zakariás
trencséni lelkész, szuperintendens szentelt fel.

18. ID. HAJNAL JÁNOS lelkész (sz.:1732., Teszér (SK) – mh.:1799., Szirák, 67
évesen)
Az ordinációs matrikula írja róla:
„A Hont vármegyei Teszéren (SK) született 1732-ben, apja Hajnal Márton, anyja
Bobor Heléna. Vallási ismeretei alapjait Frentol Sámuel Teszér-Udvarnoki (Hont
vármegye) iskolaigazgatótól szerezte. További iskoláit a közeli Selmecbányán (SK)
Turcsányi Dávid felügyelete alatt végezte, míg Pozsonyban (SK) Torkos János és Tomka
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Szászky János tanította. Azután a németországi göttingeni egyetemen tanult négy évet.
Itt több ottani lelkész előadásait is látogatta: Mosheim, Hajmann, Hollmann, Segner,
Gesner, Ribovi stb. Majd az iglói (SK) Jónyi János hívására hazatért, Patakon (SK)
(talán Szepespatak?) élt 2 éven át. Majd a Zsolna közeli Szulyóváralja (SK) mellett
iskolaigazgató lett.”
„Tanulmányai és gyakorlati ideje befejeztével 1760. május 23-án szentelték
lelkésszé Modorban (SK), Mohl Illés szuperintendens által.” (28 évesen).

Teszéren (SK) szolgált 1762-ig, majd tizedik nógrádszentpéteri (SK) prédikátor
volt 1762. március 30. – 1768 között, írja az 1797-es evangélikus névtár. 1768–1776
között orátor (szónok) is volt. Egy nógrádszentpéteri vizitációs kézirat azt közli, hogy:
„.. hontmegyei Teszérből 1762.márc.30-án megválasztva, április 10. beigtatva”

Szirákra távozott 1768-ban. Itt szolgált 1768-1796 között 28 évig. Felesége
Burmann Erzsébet volt.
Az ordinációs matrikula írja:
„Házasságukból születik 1763-ban – még Nógrádszentpéteren – ifj Hajnal János,
aki kezdetben otthon tanult apjától 1770–ig magyarul. 1775-től Pozsonyban tanult
Wendler, Sabellius és Strertskius lelkészek tanítósága idején. 1783-ban ő maga is – 20
évesen – tanító lesz Szászd (SK) településen. A pozsonyzávodi lelkészség felkérte
lelkészének. Lelkésszé szentelését 21 évesen 1784-ben Csernyánszky János
selmecbányai német lelkész, szuperintendens 1784. március 4-én végzi a Závada
(Érújfalu) (SK) település evangélikus templomában. Szinovec Mihály, beszercebányai
szuperintendensnél volt káplán, majd Závadán szolgált: 1784-1786-ig. Az 1789-es év
még Pribelyen (SK) említette.”
Egy 1787. október 23-i feljegyzésében Szinovitz Mihály akkori ppk,
besztercebányai lelkész sorolja fel, hogy a sziráki eklézsia szolgálója ekkor (id.) Hajnal
János.
Az ő szolgálata idején épült a mostani templom, melyet 1788-ban szenteltek fel.
1796-ban öregsége miatt nyugalomba helyezték a kegyurak. Meghalt 1799-ben, s
az egyház költségén eltemettette – 67 éves korában – Horváthy János akkori felügyelő.
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19. (NEMES) KOLOSVÁRY ISTVÁN lelkész (sz.:1765., Rozsnyó (SK) –
mh.:1832., Vanyarc, 67 évesen.)
Az ordinációs matrikula írja róla:
„Nemes Kolosváry István 1765-ben született Rozsnyón (Gömör vármegye) (SK),
apja Kolosváry István, anyja Weisz Zsuzsanna. Tanulmányait hazai gimnáziumokban
Kassán (SK) kezdte, ahol Major Martin és Klein Efraim oktatta, majd Eperjesen tanult
Molitoris Jánostól, végül Rozsnyón Klein Sámueltől. Aztán Selmecbányán (SK), ahol
Hamaliár Márton, Plachy András, Szeverényi János oktatták. Végül a pozsonyi
gimnáziumban, ahol Stretsko János György, Fábry István és Szabel István professzorok
tanították. 1789. április 29-én iratkozott be a wittenbergi (D) egyetemre. Az ott töltött
két év után 1791. áprilisban tért vissza hazájába, nevelősködés után 1792. június 30-án
Szinovicz Mihály szuperintendens a Pest megyei Tápiószentmárton evangélikus
templomában szentelte pappá.” (27 évesen)
1792-1795 között Tápiószentmártoni-Tápiószelei-Farmosi lelkész. Paposkodott
Rozsnyón is. 1795. január és 1796 között a Nógrád megyei Bánkon szolgált, s innen
hívta meg Horváthy János felügyelő Szirákra 1796-ban.
Az 1795. február 2-i közgyűlés archívuma rögzíti, hogy „A Gömör vármegye,
rozsnyói illetőségű Kolosváry István a Bánki Egyházból szabályszerűen megidéztetett, s
miután a papi fogadalmakat megtette, a szolgálatban felettesei tiszteletét ünnepélyesen
megígérte, így beiktatták a Sziráki Egyházba. (Valószínű erre 1796. Adventjében került
sor Lucae (Lukács) János cserhátsurányi majd béri lelkész és Szelecsény Ferdinánd
garamszegi születésű lelkész szolgálatával.)”
id. Hajnal szolgálati idejében indult meg a gyűjtés toronyóra létesítésére. 1825-ben
határozta el az egyházgyűlés, hogy minden szüretkor bort adakozzanak a toronyóra
alapra. Tizenkilenc éves sziráki szolgálat után, 1815-ben a vanyarci egyházba távozott,
ahol az 1832-ben bekövetkezett haláláig szolgált. Prédikált anyanyelvén magyarul, tótul
és németül. Több nevezetes halotti prédikációja megjelent írásban is.
Művei:
Gyászbeszéd gr. Teleki József felett (szlovákul). (Pest, 1797.) A testi halál nyereseg...
Gyászbeszéd gr. Teleki Mária felett. (Uo. 1801.) A kegyes keresztyénnek kimulása...
Gyászbeszéd Gedey Klára felett.. (Uo. 1805.) A kegyessének... jutalma
Gyászbeszéd özv. Pongrácz Boldizsárné Dacso Apollónia felett. (Uo. 1806.) Az olyan embernek..
Gyászbeszéd Ócsai Balogh Péter felett). (Uo. 1819.) Egy jeles... asszony...
Gyászbeszéd or/. br. Hellenbach Józsefné Kubinyi Zsofia felett. (Uo. 1824.)1

Egy végrendeleti kiegészítés: A sziráki templomépítő Nagyasszony még halála
közeledtével is gondolt egyházára, szülőföldje templomára és annak akkor szolgáló
lelkészére, K.I.-ra. „Saját lelkiismeretével tisztában van és csak a hátra maradottakról
óhajt gondoskodni.” (Dr .Moravcsik Gyuláné közlése szerint BP. 1899.).
Néhai nagymélt. királyfalvi Róth Johanna (1741-1813) asszonyságnak, gróf
Teleki József úr özvegyének végrendelete (részletek szerk.)
„Az örökkévaló, egy igaz, szent, irgalmas Istennek nevében, mely is legyen áldott
örökké. Amen.”
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„Én, királyfalvi Róth Johanna, Istenben nyugvó néhai tekintetes, nemzetes és
vitézlő királyfalvi Róth Tamás urnak, ugyan boldogult tekintetes nemes és nemzetes
felső-vathai Vathai Borbála asszonytól született egyetlen leánya, néhai nagyméltóságú
római szent birodalombeli gróf széki Teleki József úr, a Felséges Császár és Királyunk
aranykulcsos komornyikja, belső titkos-tanácsosa, tekintetes nemes Ugocsa
vármegyének főispánja és a magyar szent koronának őrzője. már Istenben nyugovó
férjem után elmaradott özvegy: szemeim előtt viselvén a halálnak egyfelől
elkerülhetetlen, másfelől pedig bizonytalan voltát, még most Istenem jóvoltából ép
elmével és egészséges testtel lévén és igy a halandóságot a maga következéseivel
meggondolhatván és az örökkévalóságra víg és nyugodt elmével kívánván elkészülni:
kívántam, sőt kötelességemnek ismertem ezen testamentumom által, avagy csak azért is
elrendelni házamat, mivel feljebb tisztelettel nevezett férjem, a maga készíteni kezdett
testamentomát el nem végezhette.”
„Ezen okokra való tekintettel tehát, és hogy az irgalmas Isten iránt tartozó
háladatosságomat utolsó akaratommal is bebizonyítsam, hazánk törvénye által nekem
tulajdonított hatalommal teszem ezen utolsó rendelésemet, melyet is kedves fiaim és
azoknak maradéki megtartsanak szentül, ha a Felséges Istennek a szülék tisztelete iránt
kiadott szent parancsolatjához kapcsolt áldását elnyerni kívánják.”
„Legelsőben is áldom és halhatatlan lelkem örökké fogja áldani a véghetetlen örök
valóságot azon számtalan jókért, melyeket ingyen, kegyelméből, mind a testiekben, mind
pedig a lelkiekben vettem; főképen pedig, hogy származásomat igazán jó keresztyéni,
jámbor és ártatlanságok által fénylett szüléktől engedte, hogy velem a maga
esmeretének s azáltal az idvességnek igaz útját megismertette, nagy és elfelejthetetlen
érdeme, hogy jó férjjel s attól származott hasonló gyermekekkel s unokákkal, a felett
még földi javakkal bőven megáldani méltóztatott. Ezen véghetetlen irgalmasságú
Istennek, kiben én mindig hittem, bíztam, reménylettem, ajánlom az én bűnös, de a Jézus
Krisztus, Istennek szent Fia egyszeri elégtételének véghetetlen érdemét magának
csalhatatlan hittel tulajdonító lelkemet, elhívén, hogy az bemegyen a véget nem érendő
örömbe és ott vigadni fog a hívőkkel mind örökkön örökké...”
„…Ha halálomat Szirákon adja az Isten, temettessenek el tetemeim az ott levő
kriptába, ott nyugovó szerelmeseim hamvai mellé; .Akárhol, esnék (ez)…kérem kedves
gyermekeimet s nekik meghagyom, hogy a halotti szertartásokra maguknak haszontalan
költséget ne tegyenek; hanem a mely uri atyámfiai közelről össze jöhetnek, azoknak
jelenlétében legyen meg a temetés tisztes csendességben; ……”
„…ha az Szirákon lészen, két praedicatióval. melyeknek egyikét, ha addig él és
vagy Szirákon, vagy oda közel lészen, tiszteletes Kolozsváry uram magyarul, a másikat
más arra megkérendő tiszteletes praedicator tótul, a köznépnek számára, mondjon el”.
„Mig Isten itten tartott, gyönyörködtem szent Pál apostolnak azon, a jövendő
boldogságot előre érző, sőt csalhatatlanul reménylő szavaiban, melyek által bátor
szívvel állítja, hogy jó harcot harcolt, megtartván hitét és tiszta lelkiismeretét és hogy
nékie végtére megadatik a hervadhatatlan korona. Vegyék tehát kérem a tiszteletes
halotti orátorok ezen szent igéket tetemeim felett mondandó beszédnek
fundamentomául….”
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„….A mostani sziráki tiszteletes praedicator, Kolozsváry István uramnak rendes
jövedelmén felül ígértem esztendőnkint 100 Rftot. Ezeket, amig él, s Szirákon marad,
maradékim adják meg Ő kegyelmének. Ezen ajánlásomból nem akarok és nem is
akartam maradékimnak örökös terhet szerezni; annak azonban, a ki a sziráki
jószágomat maradékim közül bírni fogja, lelkére kötöm, hogy a jó Istentől veendő
áldásnak egy részecskéjét közölje esztendőnkint az egyházi szolgákkal,…”
„….neveinket saját kezeinkkel aláírjuk és szokott pecsétünket neveink mellé
nyomjuk. Szirákon, július havának 22-ik napján 1812-ik esztendőben. Királyfalvi Róth
Johanna, gróf Teleki Józsefnek elmaradott özvegye, mk.” (s más fontos nógrádi bírói
személyek is aláírták szerk.)

20. ID. WALENTINYI (VALENTINYI) JÁNOS lelkész (sz.:1783., Rimabrézó
(SK) – mh.:1852., Szirák, 69 évesen.)
Ordinációs matrikulában – valaki által – kézzel írt latin életírásából:
„Walentinyi János 1783-ban született Walentinyi István és Kosúth Judit
gyermekeként a Kis Hont vármegyei Rimabrezóban (SK), ahol az édesapja lelkész volt.
Még nem volt több mint 8 éves, mikor Pongyelokról (SK) átkerült a Nógrád vármegyei
Maskovára (SK), ahol szülei által alsó-iskolai oktatásban részesült. Majd Hajnóczy
Miklós losonci rektor oktatta számtanra, latinra, szónoklatra, aki akkoriban závadai
(SK) lelkész volt. Szülei jóvoltából a nagykőrösi gimnáziumban is tanulhatott, ahol az
eltöltött másfél év ellenére nem tanulta meg a magyar nyelvet. Majd 1795-ben
Csetneken (SK) tanul Thoma Tschisch (Tsisch Tamás) rektor és professzor vezetése
alatt és ott kissé helyrehozzák latin nyelvi készségét, fejlesztették nyelvtani tudását.
Ugyanabban az évben Eperjesen (SK) kezdi meg tanulmányait a szónoklattan
osztályban, amelyet Carlovszky Zsigmond vezetett. Ő egy páratlan férfi, akihez hasonló
nem volt ott. A tudományokat és az írást megszerettette vele és a latin nyelvben mutatott
tehetségét is felszínre hozta. 1799-re végezte el a retorikát. A pozsonyi gimnáziumba
jelentkezett, ahol 4 teljes éven át Fábry István, Sabel István, Stanislaides János és
Bilnitza Pál előadásait hallgatta lelkesedéssel.”
„1803-ra elég érettnek bizonyult ahhoz, hogy eldöntse, Németországba megy
tanulni. 1803. október 12-én Jenában lépett az egyetem hallgatói közé. Azután a
tiszteletre méltó Hamaljar Márton (a későbbi szuperintendens) elnöklete alatt vizsgázott
le. Még ugyanabban az évben következett be mindkét szülőjének halála, amely nagy
csapás volt számára, s amely nyomasztotta és gyötörte. Azonban ez sem szabott gátat
annak, hogy Jénába menjen. Az egyetemen Theologos, Griesbach, Gablerus (Johanne
Philippo Gabler), Marezollius, Schmidius (Johanne Guilelmo Schmidio) tanárok
előadásaira járt. Ezen kívül a következő nagyhírű oktatóktól tanult: Heinrichiustörténelem, Ackermanus-antropológia (embertan), Ulrichus-filozófia, Voigtius-fizika és
asztronómia (csillagászat), akik nagyon népszerű tanárok voltak.”
„1805-ben tér vissza szülőföldjére és ott nevelősködött a szirmai tekintetes
Szirmay András úr hívására, hogy a nemes Szirmay család gyermekeit oktassa,
amelyhez segítségére volt azok hatalmas könyvtára.”
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„Miután négy és fél évet töltött tanítással 1809-ben Selm ecbányára (SK) ment át,
mint a magyar nyelv professzora. De miután egy évet eltöltött itt, távozott és a Radványi
(SK) parókiájára nevezték ki a Hont vármegyei Csánkra (SK) a menesztett Blaskovics
János helyére. A kinevezés 1810. május 31-én történt meg Lyci Kristóf, a montani
kerület (Bányai) szuperintendense által.” (27 évesen).
Szolgálatát 1810. június 12-én kezdte meg Radványban (SK), majd Szirákon 1815től. Sziráki pap korában egyházkerületi jegyző, a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye
alesperese hat évig, esperese, majd 1834-1843között kilenc éven át főesperese volt.
Szeberényi János selmecbányai tót lelkésszel szemben még szuperintendensnek is
jelölték. 1852-ben halt meg Szirákon. (erről még nincs polgári anyakönyvi adat)
Fennmaradt Művei:
De primo et secundo jubilaeo reformationis seculari in Hungaria… celebrato tractatus
historicus. (Pest, 1821.)
Gyászbeszéd Ócsai Balogh Péter felett (Szlovákul). (Uo. 1818.)
Vigasztaló szavak… Szontágh Mária Ludovika… eltakaríttatása alkalmával. (Uo. 1822.)
Üdvözlő verset írt magyarul br. Prónay Gábor egyetemes iskolai felügyelőhöz (1809.) és a
kishonti tudományos egyesülethez (1827.).

Magyar Evangélikus Egyháztörténeti Emlékek nyomán
21. IFJ. WALENTINYI (VALENTINYI) JÁNOS lelkész (sz.:1822. március 3.,
Szirák - mh.:1864., Szirák? 43 évesen.)
Ordinációs saját kezű önéletírása:
„Én, (ifjabb) Walentinyi János Szirákon születtem 1822. március 3-án. Atyám a
tiszteletre méltó (idősb) Walentinyi János, nyugalmazott nógrádi aggastyán és
evangélikus lelkész (verbi divini minister), anyám pedig Geduly Erzsébet, akinek gondja
volt a taníttatásomra. Kilenc évesen Losoncon (SK) kezdtem a grammatikai iskolát
Fabó András, Bitva Lajos, Zelenka Dániel és Liszka Lajos tanárok keze alatt, amelyet 5
év alatt befejeztem. Aszódon 14 évesen kezdtem meg tanulmányaimat a kiváló
professzor Koren István idejében. 16 évesen Selmecbányán, emlékeim szerint a
következő professzoroktól tanultam: Boleman István (1795–1882), Fuchs Albert,
Lichard Dániel (1812–1882), akiknek a vezetésével eljutottam Pozsonyba, ahol 18
évesen filozófiát és teológiát tanultam Martinyi Gábortól, Schrőer Godfridtől, Michnay
Andrástól, Boleman Istvántól és Schimko Gyulától. Ezt az öt évet élvezettel csináltam
végig. 1845-ben a tübingeni egyetemen kezdtem meg tanulmányaimat, ahova Isten teljes
segedelmével Ausztrián és Bajorországon keresztül érkeztem meg. Itt Zellerotól és
Reiffiotól tanultam filozófiát, Beckiotól, Bauriotól, Schmidiotól és Zellerotól teológiát,
mindkettő tárgyban sok tapasztalatot szerezve.”
„Végig jártam Nyugat Európa metropoliszait, a nagy francia és német evangélikus
világvárosokat, azok iskoláit is utam során: Strasburg, Köln, Elszász és a Helvét
(Svájci) kantonok, Hollandia, Majna-Frankfurt, Hannover, Westfália, Magdeburg,
Wittenberg, Halle, Jéna, Lipcse, Drezda.”
„1846 májusában hazatértem atyámhoz, aki Szirákon teljesített szolgálatot. Pappá
szentelésemre 1746. szeptember 3-án került sor Szeberinyi János szuperintendens által
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atyám jelenlétében.” (valószínűen Szirákon, 24 évesen, szerk.)
„A két Walentinyi János együtt éppen 50 évig működött a sziráki egyházban 1865ig. ifj. Walenyinyi János 1852-1865 között szolgált önállóan apja halála után, aki
elődjének fia és egyben 1846 óta káplánja is volt.” – közli Wladár Miksa lelkészünk.
1861-ben főjegyzőnek írják az ifjabb Walentinyit az evangélikus névtárak.
A Sziráki Evangélikus Egyház népmozgalmi adatai szolgálatuk idejéről:

22A. VELKY JÁNOS segédlelkész (sz.: 1836.június 4., Szarvas – mh.:na.)
Velky János saját kezű önéletrajza az ordinációs jkv.-ből.
„Én Velky János Szarvason születtem 1836. június 4-én, atyám id. Velky János –
eltávozott az élők sorából 1849-ben –, anyám Kossuth Judith, aki özvegyasszonyként
nevelt. Alsó tanulmányaimat ugyanott, Szarvason kezdtem meg 1843-ban Jeckel Sámuel
irányításával, folyamatosan egészen 1847-ig. Iskoláimat 1848-ban, a szarvasi
gimnáziumban folytattam 1857-ig. Gyakran látogattam Szemian Dániel, Molitoris
Adolf, Pecz Gyula, Dallos Gyula, Tatay István, Haberern Jonathán, Lukesh Flóris,
Lányi Gusztáv, Dörner József, Slaifer János, Golubány Gergely előadásait.”
„1857/58-ban befejeződtek teológiai tanulmányaim a gimnáziumban és
Pozsonyban folytattam tanulmányaim, ahol filozófiából és filológiából: Lichner Pál,
Emericzy Lajos és Németh Sándor, teológiából: Boleman István, Shimko Vilmos, Krump
Sámuel oktattak. A hároméves kurzus végén a tiszteletre méltó Stromszky Ferenc
Sámuel (szuperintendens) jelenlétében vizsgáztam. 1860-1862 közt Békéscsabán voltam

37

A SZIRÁKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZEI

tanársegéd a gimnáziumban. 1862-63-ban a jénai és berlini egyetemeken hallgattam
filozófiát és teológiát Hase, Rückert, Fischer, Gertensen, Dorne, Scheinmayer
professzoroktól. 1863. augusztus 26-án hazatértem az aszódi evangélikus parókiára
káplánnak Sárkány János lelkész mellé. 1863 október 10-én Komáromi József mb.
szuperintendens lelkésszé szentelt.” (27 évesen, szerk.)
1864-1865 között Szirákon szolgált (talán átmenetileg helyettesítőként vagy
segédlelkészként szerk.), utána Aszódra állt gimnáziumi tanárnak.
22. WLADÁR MIKSA lelkész (sz.:1833.május 7., Sámsonházamh.:1920.november 1., Szirák, 87 évesen)
Wladár Miksa egy nagy lelkész-dinasztia tagja, kinek apja Wladár Sámuel (17911854). „Az apának soproni tanuló korában a franciák elől menekülnie kellett. Jénai
tanulmányai befejeztével Alsózellön, Prónai Antalnál nevelősködött, hol zenét és
festészetet is tanított. 1819-ben felsőpetényi pappá választották, honnan Sámsonházára
távozott, s itt 1854-ben meghalt.” – írja az egyháztörténet.
Mint az 1900.május 26-27.-i sziráki vizitációs jegyzőkönyv írja: (bizonyára a
lelkész saját kezűleg írta. szerk.)
„Wladár Miksa születettem 1833-ban május 7-én Sámsonházán, atyám Wladár
Sámuel ottani lelkész, anyám Goldberger Karolina a dacsolámi (evangélikus) lelkész
leánya. Elemi iskoláimat ott (vagyis Sámsonházán szerk.) végeztem, a többi iskoláimat
pedig Losoncon (SK), Osgyánban (SK), Selmecbányán (SK) és a bécsi protestáns
teológiai fakultánson (karon szerk.). Egy évig a losonci gimnáziumban, mint tanár
működtem, s Miskolcon az akkori administrátor (mb. szuperintendens szerk.) Komáromi
(József miskolci lelkész, szerk.) előtt letettem a candidatumi vizsgát, s Rákos-Palotán a
1855-ben, nov.18-án az ottani új templom felszentelésével azonos napon a papi hivatal
vállalására felavattattam, (22 évesen) s másfél évig – mint segédlelkész – ntű.
Esztergály Mihály pest megyei főesperes úr oldala mellett, mint esperességi
segédlelkész működtem.”
„1857-ben megválasztattam a pest megyei esperességhez tartozó bényei ev.
lelkészszé, hol is nyolc évi működésem után 1865-ben sziráki ev. egyház lélkészévé
választattam, hol is a körlelkészi, főjegyzői, alesperesi hivataloskodásom után nógrádi
evangélikus espereség által főesperessé választattam, ezen minőségben a mai napig
folytatom lelkészi hivatalomat Istennek hála…”.
(megj: Bényén 1861-ben mintegy 1013 lélek és 128 tanuló lelki életét gondozta.
Ide tartozott még: Káva 170, Gomba 35, Tápióság 8, Tápiószecső 4 lélekkel. szerk.)
Anyai nagyapja, Goldberger György (1790-1822) nógrádszentpéteri, majd
dacsolámi lelkész haláláig. Nagybátyja, anyja (Karolina) testvére, Goldberger János
szintén lelkészként lépett apja nyomdokaiba Dacsolámon 1822-1861-ig. Miksa testvérei
sorban: Ágost, S(z)idonia, Paulina, Antonia, Wladár János (1831-1889, főesperes,
sámsonházi lelkész), WladárViktor ( -1906, szügyi lelkész), és Kálmán.
Felesége Esztergály Borbála (sz.:1835. december 20. – mh.:1924. november 10.,
Szirák), aki Esztergály Mihály (1788-1860) csomádi lelkész, pesti főesperes és
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Clementis Karolina leánya. Wladár Miksáéknak négy leánygyermekük születik: Matild,
Vilma, Biri, Ilma.
Mint Wladár írja 1865-ben a Nógrád megyei Szirákra, az evangélikus egyházba
választották meg lelkésznek. Ekkor szolgáltak mellette: Sárkány Dezső segédlelkész
(1871-1877) és Gvurkovics György segédlelkész (1877-1881) és Gr. Dégenfeld Lajos
helyi földbirtokos, mint felügyelő.
1895 körül Szirákon vizsgai jutalomként bibliákat és új-testamentumokat osztottak
ki a tanulók között a gróf Degenfeld-család által felajánlott adományból.
Wladár Miksa itt körlelkészi, főjegyzői (1870-től a sámsonházai egyházi hatóság
szerint, szerk.) hivatalt is viselt. 1896. szeptemberében a Dunáninneni Evg.
Egyházkerület Pozsonyi rendes közgyűlése a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye
alesperesének választja. 1898-ban esperessé, majd h. főesperessé, 1902-ben pedig
főesperessé választották. E hivatalt 1908-ig viselte. (1907-ben Zeman Mihály
esperességi káplán volt Szirákon, akit 1907-ben szügyi lelkésszé választottak, szerk.).
Kuzmányi György tanító, anyakönyvvezető is volt 1902-től.
1900.05.26-27-én a Baltik Frigyes szuperintendens, ppk. által tartott vizitáció alatt
még Wladár Miksa volt a lelkész. 1868-ban Szirákot tót, magyar nyelvű egyháznak
mondják a hivatalos iratok.
A Dunáninneni Evg. Egyházkerületben Wladár Miksa, 1903-ban egy kerületi, 16
tagú leányiskolai bizottság tagja, egyházi iskolákban vizsgabiztos, lelkészi nyugdíjintézeti elnök 1902-1908-ig, és a Dunáninneni Egyházkerületi törvényszék tagja is volt
1897-1908 között.
1902-ig a Zpevnik- (énekeskönyv) bizottság számvizsgálója is volt.
Mint sziráki lelkész, és mint főesperes – lelkésztársaival együtt – számos neves
nógrádi egyházi személy temetésén vettek részt szolgálatukkal, s a templomokban
tartott gyászszertartásokkal, mint pl. Geduly Bogyoszló volt galgagutai lelkész és Veres
Pál volt vanyarci lakos, nógrádi földbirtokos, a vármegye jegyzője, a nógrádi
evangélikus esperesség volt felügyelőjének temetésén.
Wladár Miksa esperes 1905-ben ünnepelte 50 éves papi jubileumát, 1908-ban 75
évesen lemond főesperesi hivataláról, majd 1909-ben nyugalomba vonult. A sziráki
polgári anyakönyv szerint itt is halt meg 1920-ban 87 éves korában. Felesége a sziráki
polgári anyakönyv szerint 89 évesen 1924. novemberében halt meg.
Wladár Miksa S(z)idónia nevű lánytestvére (1822-1904) felesége lesz Okolicsányi
Józsefnek, akinek József fia erős oszlopa az evangélikus egyháznak. Ez utóbbi férfiú
Okolicsányi József (1848-1930) sziráki földbirtokos, egyháztörténész, aki a Nógrádi
Evangélikus Egyházmegye történetét dolgozta fel 1917-ig, a reformáció 400 éves
emlékére. E fiatalabb Okolicsányi és Wladár Miksa Vilma nevű lánya frigyéből
született Okolicsányi Éva és Okolicsányi Márta. Éva később a megözvegyült Belicza
András sziráki lelkész második felesége lett.
Wladár Miksa írásbeli munkái is fennmaradtak az utókornak nyomtatásban:
pl. A sziráki ág. hitv. ev. anyaegyház története a gr. Teleki-Roth Johanna által épített
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sziráki ev. templom százéves fennállásának 1888. okt. 28. megünneplése alkalmából. Bpest, 1888.
Egyházi beszédei megjelentek a Protestáns Alkalmi Beszédtárban is (Pest, 1871. I. II. k.).

A Sziráki Evangélikus Egyház népmozgalmi adatai ekkor részletesebben:

23. BELICZA ANDRÁS lelkész. (sz.:1879. augusztus 5., Likér (SK) – mh.:1925.
május, Szirák, 46 évesen.)
Így ír magáról önéletrajzában lelkésszé szentelése előtt:
„Születtem 1879. augusztus 5-én Likéren (SK), Gömör vármegyében. Szüleim
Belicza András és Lőrincz Zsuzsanna ugyanottan szegény földművelők, kik csekély
birtokuk jövedelméből csak a legnagyobb és legkiartóbb szorgalom mellett képesek a
megélhetés nehéz gondjaival megküzdeni. Mint egyetlen gyermeküket féltő gonddal, de
ha kellett nagy szigorral neveltek. Hat éves koromban, 1885 őszén a likéri általános
iskolába adtak be, ahová két évig jártam. Majd midőn ezt az iskolát nevezett
leányegyház fenntartani nem tudta, s a Rimamurány-salgótarjáni vasmű
részvénytársaságnak adta át, a gyártelepen felállított iskolában foytattam és fejeztem be
tanulmányaimat 1891. év tavaszán. Tanítóim, kikre mindenkor a legnagyobb hálával
emlékezek vissza: Szabó Dániel és Füzesi Márton voltak.”
„A rimabrázó-likéri ág. hitv. ev. egyház kiváló lelkipásztorának ösztönzésére,
szüleim 1891. szeptember 3-án a rimaszombati egyesült protestáns főgimnáziumba
küldtek, hol Istennek segedelmével, tanárain nagy jóakarata és Liszkay János istápolása
folytán középiskolai tanulmányaimat szerencsésen befejezvén Czinke István
rimaszombati ev-ref. lelkész elnöklete és Dr. Szlávik Mátyás eperjesi theológiai tanár,
(theol. dékán) – mint kormányképviselő – jelenlétében megtartott érettségi vizsgálaton
1899. jún. 26-án, „jeles” eredménnyel érettnek nyilvánítattam.”
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„Lelkem égő vágyát követve ugyanezen év szeptemberében az eperjesi ág. hitv.ev.
theológiára iratkoztam be. (1900-ban első éves irja a theológia évkönyve, szerk.). A
tiszai egyházkerület jóvoltából itt nagy jótéteményekben részesültem, melyeket
tanulmányaimban való előrehaladás által igyekeztem legalább részben meghálálni.”
„Négy félévet szabályszerüen elvégezvén 1901. június 17-én letettem az
alapvizsgát „jeles” eredménnyel, majd 1903. június 15-én ugyancsak jeles eredménnyel
a szakvizsgát is kiállottam, melyen Méltóságos és Főtisztelendő Zelenka Pál
tiszakerületi ág. hitv. ev. püspök elnökölt. Glauf Pál rimaszombati ág. hitv. ev. lelkész és
kishonti főesperes meghívója alapján lelkészi vizsgát tettem. Ezen a magyarhoni ág.
hitv. ev. kerület lelkészvizsgáló bizottságának tiszakerületi osztálya – ugyancsak
Zelenka Pál ppk. elnöklete alatt – képesítést nyervén (1906. június16.). Június 17-én az
eperjesi ág.hitv.ev. templomban a püspök úr, Draskóczi Lajos és Liptai Lajos eperjesi
ág.hitv. ev. lelkészek, mint confungensek (közreműködők) segédlete mellett ünnepélyesen
lelkésszé avatott (27 évesen). Istenem adj erőt, hogy híven szolgáljam országodat!”
Belicza korán kitűnik társai közül, s mint ilyen ifjút már IV-évf.-os korában pl. az
eperjesi iskolában alakult hallgatói testület (a theologiai testület szerk.), s a kebelében
fennálló becsület-bíróság elnökévé is választják 1903.-ban.
Mint a korabeli iskolai iratok (1902-1903) írják fényes ünnepségek kitűnő
szónoka, verselő, s közössége érdekeit és értékeit képvisélő országos küldött. A magyar
protestáns theológusok szövetségének alapszabályait is szerkeszti és jegyzi, mint
eperjesi theológus (1902). A kitűnő tanulmányi és egyéb tevékenysége alapján többször
ösztöndíjszerű elismerésben is részesül, az ottani internátusban (kollégium) lakik. 1900ban már Likéren és Rimabányán – mint teológus hallgató – szolgál. Részt vesz
Debrecenben – a kálvinisták Rómájában – egy országos konferencián 1902. áprilisában.
„Eperjesről Kalanda Gyula és Belicza András érkezik”. Értékes előadásást tart.
1903. augusztus 5.-től kezdi a lelkészi pályát Rimarahón (Gömörrahó SK) (Gömör
megye). Az 1907-es evg. névtár, mint ott szolgáló lelkészt rögzíti. Ez az egyházközség
1577-ben alakult két leányegyházzal Kishont egyházmegyében összesen 724 lélekkel.
1906-ban egyházmegyei bizottságban kardoskodik az apró iskolák ügyében, hogy
azok nagyon terhelik a gyülekezetet. Csak egy menedéket lát: az államosítást, melyet a
közösség nem támogat. Mint helyi lelkész, evangélikus iskolaszéki elnök is 1908-ban.
1910-ben még a rimarahói ág. hitv. evang. egyházközségben szolgálatra
segédkántor-tanítót keres. Innen hívta meg a sziráki egyház lelkészének.
A l e l k é s z iktatása Szirákon: (a korabeli újság tudósítása)
„Lélekemelő ünnepély folyt le 1910. április 17-én a sziráki ág. hitv. ev.
egyházközségben. Belicza András volt rimarahói lelkész ezen a napon iktattatott be új
hivatalába. A rokonszenves megjelenésű erős papi jellemű új lelkész beiktatására nagy
számban sereglettek össze a hivek éspedig nemcsak a sziráki egyházhoz tartozók, hanem
igen sokan a környékbeli egyházakból is, úgy hogy a sziráki Róth Teleky Johanna diszes
és nagy temploma majdnem kicsinek bizonyult a sokaság befogadására. A szószéki szent
beszédet Mihalovics Samu béri lelkész mondotta.”
„Beszédjének felosztása : Pál apostol vallomása. 1. Az apostoli munkáról. 2 Annak
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eredményeiről (1. Thess. II. 9—13. alapján). A vonzóan előadott, szépen kidolgozott
beszéd, észrevehetőleg nagy hatást tett még a templomban megjelent idegen
felekezetüekre is. A tulajdonképeni beiktatást Maróthy Emil vanyarci lelkész végezte. Tit
II. 11 —14 alapján szívére kötötte az új lelkésznek, hogy neki az igét nem csak hirdetnie,
hanem követnie is kell. Még a jelenlevő lelkészeknek is feltűnt az a szokatlan mély
tartalom és a szentírás bő ismerete, mellyel a nógrádi esperesség ezen kiváló lelkésze
rendelkezik. Örömnap volt az Szirákon, de senki sem volt oly boldog, mint az új
lelkésznek az ünnepélyen megjelent öreg szülei. A beiktatást követő közebéden
Degenfeld Lajos gróf őexelenciája, az egyház felügyelője, meleg szavakkal üdvözölte az
új lelkészt, amit az meghatva köszönt meg és megígérte, hogy lelkének minden
tehetségével, s szívének minden érzésében az egyházközségében terjeszteni fogja az isten
országát. A kegyelem istene segítse nemes törekvésében.” Tanítója Kuzmányi György,
felügyelője gr. Dégenfeld Lajos volt.
1911-ben az Evangélikus Őrálló-ban Belicza „A lelkészi tekintélyről” ír..
„Nem a tekintély igényét kell támasztani, hanem, követelnünk kell Pálnak amaz
intését : „Prédikáljad az igét, rajta légy mind alkalmas, mind alkalmatlan időben ;
feddj, dorgálj, intsél a hallgatókat minden szelídséggel és tanitással" (II. Tim 4, 2. . .).
Bírálja a lelkészválasztás akkori gyakorlatát, több gyakorlatiasság kell, a helyi szokások
ismerete kell a szolgálathoz és a lelkészek nagyobb anyagi megbecsülését igényelte.
Nógrád megyei névtár 1913-ban körlelkészként is említette Beliczát, mint Szirák
és a sziráki körzet lelkészét (Kisbágyon, Apc, Csécse, Hényel pta, Jobbágyi, Lőrinci,
Palotás, Szarvasgede, Zagyvaszántó településekkel). Ugyanekkor a Nógrádi
Egyházmegyei gyámintézeti bizottságban üresen volt két hely, egyikére Belicza András
lelkészt jelölték.
1913-ban mikor Geduly Henrik tiszai evang. egyházkerület buzgó püspöke
Eperjesen tartózkodott, hálás tanítványként – többekkel együtt – Eperjesen megfordult
Belicza András sziráki lelkész is és 20 koronát adományozott a Theológus Otthonra.
1913-ban a kerületi közgyűléstől Belicza András, sziráki lelkész segélyt kap a szegény
lelkészek segélyezésére szánt 1000 K államsegély-átalányból a családjában előfordult
betegség címén.
1916-ban lelkész változási esemény volt Kishontban. A megválasztott lelkészt
nem fogadták Rimarahón, eltanácsolták onnan, s az így megüresedett rimarahói lelkészi
állomásra, a megtartott közgyűlés egyhangúlag Belicza András sziráki lelkészt jelölte,
aki már előzőleg is rimarahói lelkész volt, s innen költözött Szirákra. De ez csak jelölés
maradt a korabeli iratok szerint. 1917. nov.-ben a nógrádi egyházmegye Belicza
Andrást, Szirák lelkészét, jegyzővé választották meg (1917-1923), mely tisztséget 1924ig mint, tiszteletbeli jegyző meg is tartott.
Szomorú év volt az első világháború befejezésének (1918) éve a családjában is.
Belicza András, sziráki lelkész neje, szül. Sztolár Ilona (sz.:1884), életének 34 évében,
1918. október 1-én meghalt, melyet a sziráki polgári anyaköny is rögzitett. Ilona szülei
voltak: Sztolár György (1872-1895) losonci, majd csehbrezói lelkész (,ahol Ilona is
születhetett szerk) és Goldberger Aranka az édesanya. (Wladár lelkész családjánál is
olvashattuk már a Goldberger nevet. szerk.)
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1920-ban Beliczát a székesfehérvári KGY-en megválasztották nógrádi
alesperesnek és a pénzügyi bizottság tagjának. Ő az egyház missiójáról szóló jelentését
terjesztette elő. 1921-ben a tordasi KGY-en meghallgatták Belicza András sziráki
lelkész, nógrádi alesperesnek gondolatokban gazdag, magasszárnyalású szentbeszédét,
majd a gyűlés a pénzügyi bizottság előadójává választotta, s a vallástani bizottságba is
kiküldték.
1921. szept.-ben a dunáninneni egyházkerület gyámintézeti közgyűlése alkalmából
a gyámintézet ünnepi beszédét Belicza András már, mint nógrádi alesperes tartotta.
1921. nov.-ben. Szarvas ünnepnapjai háromnapos rendezvény (1922. október 20-22)
alkalmával Belicza András is tartott egy nagy érdeklődésű előadást. „Egyházunk égető
anyagi kérdései”-ről. „Egyház és Iskola” főcímmel az ottani egyház kétszáz éves
jubileumán, mint Nógrád megyei alesperes (1920-tól) beszél. Erről tudósít a korabeli
szarvasi újság.
Dunáninneni ág. hitv. evang. keresztyén Egyházkerület Salgótarjánban
1924.augusztus 7-én megtartott közgyűlésén – az elnökség indítványára – Belicza
András Nógrád- és Hontvármegyei alesperest (1920) jegyzővé, és a pénzügyi bizottság
tagjává választatotta meg. Továbbá az elnökség egy későbbi egyetemes közgyűlésre
megbízó levéllel Belicza Andrást küldte.
Az 1924. aug. salgótarjáni KGY „Az elnökség jelenti, hogy elmaradásukat
(hiányzásukat ezen közgyűlésről, szerk.) a következők mentették ki: … Belicza András,
de ugyanott Belicza Andrást jegyzőül megerőstik tisztségében.”
E jegyzőkönyvben főtisztelendő és méltóságos Kiss István püspök, azt is
tudatta, hogy Belicza egyik megbízatását már nem tudja teljesíteni mert: …, …..
felkértem Belicza András nógrádi alesperes urat, akit most, sajnos, nélkülözni
vagyunk kénytelenek, mert súlyos betegsége ágyhoz szögezte”.
Az 1925. augusztusi budapesti KGY már közli: „..meghalt Belicza András
nógrádi alesperes. A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés mély fájdalmának
ad kifejezést Belicza András egyházkerületi aljegyző, sziráki lelkész halála felett,
akit erejének, ambíciójának teljében ragadott ki övéinek karjai közül, szerető
híveinek köréből a halál. A közgyűlés igaz, mély részvétét a gyászoló családnál
jegyzőkönyvi kivonatban kifejezésre juttatni elrendelte.”
„A sziráki polgári anyakönyvek szerint felesége halála után a lelkész másodszor is
házaságot kötött, mégpedig az egyházban közismert Okolicsányi József (1848-1930)
egyik leányával, Okolicsányi Évával (sz.1891 .február 4.), aki magas szintű irodalmi és
művészi tevékenységet folytatott. A házasságkötés Szirákon (1921.augusztus 2.) történt.
E frigyből született Szirákon ifj. Belicza András, későbbi mérnök 1923.március 21-én,
aki Miskolcon halt meg 2001.szeptember 28-án.” (szerk.)
Az 1925-ös Luther-Naptár pályázaton (Harangszó:1925. május 10.) „mesével:
Belicza Andrásné, Okolicsányi Éva írónő, Szirák (Bolond Palkó vára)” nyer, az 1927-es
LutherNaptár pályázaton (Harangszó:1925. május 23.) (már „Özv.) Belicza Andrásné,
Okolicsányi Éva Szirák az elbeszélés kategóriában dicséretet nyert (Harc az Istennel.)
művével, míg a mesepályázaton az első fokú jutalmat nyerte el: (Hogyan került Peti
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Tündérországba ?). Andriska meséi mesekönyve is ismert”. Az 1933-évi Dunáninneni
ág. hitv. evang. keresztyén Egyházkerület Magyaróvárott tartott közgyűlési
jegyzőkönyve már:„Belicza Andrásnét (Okolicsányi Éva) lelkészözvegyként ifj. Belicza
Andrást lelkészárvának írja. Okolicsányi Éva a nógrádi papnék konferenciáján is részt
vesz Sámsonházán, ahol felolvasást tartott a modern iskolai nevelésről.
(Harangszó:1933 szept. szerk.)”
(ui: A szerkesztő személyes megjegyzése: néhai anyai nagyszüleimet (1919-ben) e
lelkész esketi, s néhai édesanyámat is Belicza András lelkész keresztelte (1920-ban)
24. RÉVÉSZ ALFRÉD lelkész (sz.:1890. december 15., Csánk (SK) - mh.:1966.
július 22., Szirák, 76 évesen)
Részletek leánya Dr. Mészáros Endréné (Révész Erzsébet) visszaemlékezése
felhasználásával
„Édesapám Csánkon (a mai Szlovákia területén) született 1890. dec-15-én. Apja
tanító volt, édesanyja a gyerekekkel maradt otthon. Hatan voltak testvérek - 3 fiú és 3
lány. A család eredeti neve Rohács volt, amit édesapám teológus korában (1914-ben)
Révészre módosított. Édesapja korai halála meghatározta további életét. Tanulmányait
diákok korrepetálásával kellett finanszíroznia. Édesapám a Luther-Otthonon keresztül
ismerte meg édesanyámat Hittrich Erzsébetet (sz.:1901).”
„Az érettségi vizsgálatot a selmecbányai Ág. Hitv. Evangélikus lic.
Főgimnáziumban tette le 1909. július 26-án. Ezután a budapesti Királyi Magyar
Tudományegyetemen hallgatott négy szemesztert, mint rendes hallgató 1909 és 1911
között, majd innen a pozsonyi Ág. hitv. evg Egyetemes Egyház Theológia Akadémiáját
látogatta három esztendeig. Alapvizsga 1913. júl. 19.-én, a szakvizsga 1914. június 16án volt, a lelkészi vizsga 1914. júl. 27., ahol kitűnő érdemjegyet szerzett.”
„1914. július 11-án szentelte lelkésszé Balassagyarmaton D. Baltik Frigyes akkori
Dunáninneni püspök. (24 évesen). Sajátos módon szolgálata csak Nógrádhoz kötötte.
Salgótarjánban nagyon nehéz időkben, különböző beosztásokban segédlelkészként
teljesített szolgálatot nyolc éven át. 1922-ben lemondott ottani segédlelkészségéről.”
Első önálló szolgálati helye Csővár volt (1922-1925). Négy év után Csővárról
Szirákra távozott.
Mint azt a Harangszó újság közölte 1925. márciusában „.. Dr. Hittrich Ödön a
budapesti fasori gimnázium főigazgatójának leányát, Erzsikét, eljegyezte Révész Alfréd
csővári ev. lelkész.” majd még ez évben „Hittrich Erzsike, dr. Hittrich Ödönnek, az
ágostai hitvallású evang. főgimnázium igazgatójának leánya és Révész Alfréd május 12én tartották esküvőjüket a fasori ágostai hitv. evangélikus templomban.”.
Leánya írja: „Egy bemutatkozó prédikáció után került megválasztásra Szirákra,
amely akkor járási székhely volt, ahol pezsgett az élet. Bírók, ügyvédek, járásbíróság,
szolgabíróság, bank és üzletek sokasága jellemezte az akkori Szirákot. Szirákra
édesapám már nős emberként került. 1926-ban született nővérem és 1928-ban született
bátyám még Budapesten, de én, mint harmadik gyermek már Szirákon a parókián
születtem. A harangozó a templom mellett lakott. Harangozáskor és a templom
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takarításakor mindig a parókiára jöttek a templom kulcsáért. Istentiszteletek előtt a
kántor (Teszák János) és a két presbiter (Haluska Imre és Haluska János) az irodába
Jöttek édesapámért.”
„Az első beharangozáskor indultak mindannyian az irodából, és mire a
templomhoz értek abba is maradt a harangszó. Nagy ünnepeken 8 órakor kezdődött az
úrvacsoraosztás és 10 órától az istentisztelet, majd délután 14 órakor ismét volt egy
istentisztelet. A templom mindig tele volt. Hetente kétszer hittanóra, hét közben
konfirmációs foglalkozás is volt. Minden szerdán 8 órakor édesapám egy templomi
áhítatot is tartott, amelyen az iskolások is részt vettek. Minden évben január 6-tól
édesapám, a kántor és két presbiter koledálni jártak, összeírni az egyháztagokat és
beszedni az egyházadót. Ebből részesültek mind a négyen. Havonta egy alkalommal a
lelkészcsaládok összejöttek. Szirák, Bér és Egyházasdengeleg tartozott ehhez a
közösséghez, de néha a vanyarci lelkészcsalád is részt vett ezeken az összejöveteleken.
Esténként, lefekvés előtt az asztal körül ültünk, imádkoztunk és énekeltünk az
énekeskönyvből. Zsuzsa nővérem csipőficamos volt, s ezért sajnos ötször kellett műteni.
Az éjjeli ügyeleteket a beteg gyerekkel is édesapám tartotta, mert ebben az időszakban
szülte édesanyám bátyámat és engem.”
„Édesapám és édesanyám jártak a híveket rendszeresen látogatni, ajándékokat
vittek a híveknek gyümölcs, befőtt formájában. Havonta egyszer járt Édesapám a
kastélyba a kegyelmes asszonyhoz, hogy beszámolót tartson az egyházról”.
„Amikor édesapám Szirákra került édesanyámmal együtt látogatást tett
Kisbágyonban a ottani katolikus plébánosnál és Szirákon Knöpfler Sándor helyi
rabbinál. Nekem, mint gyereknek nagy szenzáció volt, hogy édesanyám nem léphetett be
a rabbi lakásába, mert keresztyén nő volt. A rabbi sokszor jött édesapámhoz
beszélgetni. Mielőtt elvitték őt a koncentrációs táborba, előző éjszaka egy szekrényt
hozott fel a parókiára, benne a Tóra és más fontos iratok voltak. Rábízta édesapámra. A
háború után ezt a szekrényt az iratokkal együtt az akkori tanácselnök Mravik János egy
elismervény ellenében elvitette a tanácsházba, hogy majd ott vigyáznak rájuk tovább.”
„Édesanyám a második világháború végén a három gyerekkel együtt
Németországba menekült, míg édesapám Szirákon maradt a gyülekezettel együtt és
Teszák Jánoséknál (akkori kántor-tanító szerk.) lakott, mert a parókia lakhatatlanná
vált. A háború után édesapámat nyugdíjazták. Tamás bátyámat az utolsó szigorlata előtt
kirúgták az Állatorvosi Egyetemről, csak éjjeli műszakban dolgozhatott több hasonló
társával együtt.”
„A gimnáziumi érettségi után engem nem vettek fel sehova. Édesanyámnak tanári
diplomája volt ugyan, de mint osztályidegent nem foglalkoztatták. A sziráki
traktoriskolában, ami a kastélyban üzemelt, mosogatott. Hosszú évek után, a tanárhiány
miatt Béren kapott tanítói állást és dolgozhatott a szakmájában. Édesapám élete utolsó
éveit a sziráki parókia két szobájában élte le Édesanyámmal.”
„Révész Alfréd lelkész sziráki munkásságának legnehezebb időszaka kétségtelenül
a II. világháború idejére tehető. Ennek az időszaknak egy kis epizódja volt a sziráki
zsidó rabbihoz fűződő barátsága, majd a neki nyújtott segítsége. Említésre méltó, hogy
a világháború előtt Szirákon tekintélyes méretű zsidó közösség élt, amit a holokauszt

45

A SZIRÁKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZEI

gépezete szinte maradéktalanul felszámolt. Zsinagógájuk hamarosan lepusztult, majd az
enyészeté lett. Ma már csak néhány idős emlékezete és a temető lepusztult zsidó szektora
emlékezik erre. Mielőtt a helyi zsidó rabbit deportálták volna, megőrzésre átadta a
zsidó hitközség kegytárgyait Révész Alfréd evangélikus lelkésznek. 1944. május 7-én a
rabbit elhurcolták a Salgótarjáni gettóba, ahonnan megérkezve egy köszönő levelet is
írt az édesapámnak, amiben kérte Isten áldását édesapámra és az egész családra a jó
tette miatt. Ezt a levelet lemásolták és a Terror Házában a harmadik emeleten ki is van
állítva.”
(A lelkész leánya írja: „Mint említettem előbb a kegytárgyak megőrzéséről átvételi
elismervény is készült. A történethez hozzá tartozik, hogy 1944. október 9-én, az
elismervény hátoldalát: aláírók (MJ. és SzI.) eljöttek a parókiára az óraszekrényért és a
tekercsekért, és elvitték őket a lelkésztől, állítólag megőrzésre. A tárgyak sorsáról ezt
követőleg semmit sem tudunk. Ha netán fennmaradtak is, legkésőbb a szovjet hadsereg
bevonulásakor megsemmisültek, mert akkor állítólag a községi iratokat (beleértve az
anyakönyveket) mind kidobálták és elégették. Ez az anyakönyvekre biztosan igaz.
Knöpfler Sándor rabbi családjával odaveszett.”)
Szirákon kereken huszonöt évig szolgált. 1950-ben nyugdíjba vonult, 1966-ban
július 22-én halt meg Szirákon és ott is temették el volt hívei részvételével az
evangélikus templomhoz közeli parcellában.
(A szerkesztő megjegyzése: a szerkesztőt (1946-ban) e lelkész keresztelte meg.)
25. TARJÁNI GYULA lelkész (sz.:1922. január 8., Bér – mh.:2012., MiskolcDiósgyőr, 90 évesen.)
Halotti nekrológjából 2014 Evg-Naptár Szebik Imre ppk nyomán:
„Tarjáni Gyula testvérünk 1922. január 8-án született a Nógrád megyei Béren
Tarjáni Gyula és Vojtkó Teréz gyermekeként. Szülei keresztény hitben nevelték. A
betűvetéssel és olvasással a helyi evangélikus iskolában ismerkedett meg.”
„Lelkésze, Mihalovics Sámuel esperes, látván gyors felfogóképességét, szüleinek
javasolta, hogy a gyermek az aszódi evangélikus gimnáziumban folytassa tanulmányait.
Így is történt, ebben az intézményben tanult tovább, majd tett kitüntetéssel érettségi
vizsgát. A lelkészi pályára készülve a soproni evangélikus hittudományi karra iratkozott
be, s 1944-ben ugyancsak kitüntetéssel fejezte be tanulmányait. Lelkésszé Kuthy Dezső
püspök szentelte 1944-ben, háborús viszonyai között Balassagyarmaton. (22 évesen) Itt
is kezdte meg segédlelkészi szolgálatát, majd a Fejér megyei Pusztavámon (korábban
Ondód) (1945-1946). Itt Pohánka Sándor bokodi lelkész fennhatósága alatt nagy
buzgalommal kezdte el a háborús károk felszámolását. Később Tatán (1946-1948)
folytatta segédlelkészi szolgálatát.”
(Csákváron evangelizációs sorozatot is szervezett 1948-ban. szerk.)
„Két évig volt Balassagyarmaton egyházkerületi missziói másodlelkész, majd e
lelkészi szolgálatok után a szintén Nógrád megyei, akkor még járási székhelyként ismert
Szirákon lett önálló lelkész 1950-ben. A csodaszép belső berendezésű, olasz
templomokra emlékeztető hajlék – melyet a főnemes Roth és Teleky család építtetett –
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hét évig volt szolgálati helye, majd 1957-ben Tokaj evangélikussága hívta meg
lelkészéül. Itt is hét esztendőt munkálkodott, odaadással s lelkiismeretesen, a kiterjedt
szórványban élő híveket s is hűségesen gondozta.”
„Időközben házasságot kötött dr. Jámbor Zsuzsanna orvossal. Házasságukat Isten
három fiúgyermekkel ajándékozta meg. Péter, Gábor és László együtt költözött a
szülőkkel parókiáról parókiára, mígnem Miskolc-Diósgyőr (1973) jelentette számukra
az ifjú felnőtté érlelődés helyét, miután Tarjáni Gyulát 1964-ben e gyülekezet hívta meg
lelkipásztorául. Itt tizenkét esztendőt töltött, átélve az ország akkor második legnagyobb
városának minden kedvező és árnyakkal teli változását. A korabeli társadalmi és
politikai viszonyok sokszor keserítették szolgálatát. Orvos feleségétől időközben elvált.”
„1977-ben ismételten házasságot kötött, Vass Ilona pszihológust vette feleségül. A
lelkészi szolgálatra ezt követően (1980-1983) között Sátoraljaújhelyen és szórványaiban
(Tállya és Abaújszántó) kapott megbízást, majd az ózd-putnoki (1987-1989)
társgyülekezetben folytatta a munkát egészen az 1989-es nyugállományba vonulásáig.
Nyugdíjas éveit Miskolcon a diósgyőr-vasgyári gyülekezetben töltötte, ahol családi
hajlékot vásároltak hitvesével.”
„Igehirdetéseit mély teológiai ismeret, biblicitás és korszerűség jellemezte. Lelki
gondozói alkat volt, aki sokat látogatott, hangyaszorgalommal kereste meg a
családokat, ismerte hívei minden gondját és örömét. Ezért tudott élet-közelien
prédikálni. Az egyház Ura, aki elhívta őt szőlőskertjébe, legyen áldott Tarjáni Gyula
minden elvégzett szolgálatáért.”
26. BREUER OSZKÁR lelkész (sz.:1907. június 30., Bécs – mh.:1982. március
20., Eger, 75 évesen.)
Leánya Breuer Csilla és Pásztor Pál lelkész megemlékezése nyomán
„Született 1907. június 30-án Bécsben, harmadik gyermekként. Édesanyja a sziráki
gyökerű Garamy Rózsa. Édesapja Breuer Oszkár, műbútorasztalos volt. Az ő családja
ősei a mai Szlovákiai Gölniczbányán éltek.
Hatéves, amikor apját eltemetik, így a népes család támasz nélkül marad.
Édesanyjának még négy leánytestvéréről kellett gondoskodnia, ezért taníttatása
érdekében beadják a Protestáns Árvaházba. Féltő szeretettel nevelik a fővárosban,
felismerik, milyen tehetséges, szorgalmas gyermek. Az elemi iskola kitűnő vizsgái után
odaáll az „Árvapapa” (Brocskó Lajos igazgató) elé, kéri őt, hogy gimnáziumba
járhasson. Beíratják a Fasori Evangélikus Főgimnáziumba, ott érettségizik.
Az első világháború nehéz esztendei után felerősödésre Hollandiába viszik több
magyar gyerekekkel együtt. Ő is egy holland családhoz kerül. Hazakerülve ingyen
könyveket, privát tanítást ígér neki az igazgató. Télen házitanító, nyáron nehéz testi
munkával keresi a kenyerét. Érettségi után sok-sok nélkülözést szenved, míg majd
nagynénje könyörül rajta: százharmincezer koronát ad neki, hogy elutazhasson
Sopronba, a Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi karára
tanulmányai megkezdésére, 1926-ban.
Még a karácsonyi ünnepek előtt bekerülnek az első jeles eredmények a
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leckekönyvébe, második féléve is színjeles. A harmadik félévet nem tudja folytatni, ismét
nincs miből kifizetni a tandíjat. Gyűjti a pénzt tanulmányi folytatásához. Sokat éhezik és
fázik, visszatér régi árvaházába, ott befogadják. Néhány nap múlva megbetegszik az
egyik nevelő, ő lesz a helyettese, így pénzhez is jut.
Úgy véli biztosítani a jövőjét, hogy szeretne bejutni az egyetemi, katonai századba.
Sorozásra megy a katonakórházba, itt utasítják szemvizsgálatra. Kiderül, hogy az egyik
szeme rossz, katonai szolgálatra alkalmatlan. Egy ismerős lelkész buzdítja, hogy menjen
vissza az egyetemre, folytassa tanulmányait, s felajánlja egy tanulmányi félév minden
költségét. Néhány újabb félévet hallgatott már, de hiába dolgozott a szünetekben; ismét
kevés volt a pénze. Egyszer ősz dékánja maga elé hívatta, atyai szavakkal azt
tanácsolta: hagyja abba a szélmalomharcot, ne folytassa a meddő küzdelmet a
diplomáért! Sok-sok hányattatás után mégis felcsillan a remény – professzorai kifizették
a tandíját – mert „akiben ennyi akaraterő, ennyi kitartás van, aki ennyire bízik a
Gondviselésben, az megérdemli, hogy boldog legyen," 1933-ban végez Sopronban,
Budapesten szenteli lelkésszé 1933.április 8-án D. Raffay Sándor evangélikus
bányakerületi püspök. (26 évesen)”
„A lelkészi évek következnek: Segédlelkész Tiszaföldváron (1933. április-1934.
szeptember) Brózik Károly lelkész mellett. Ezután másodlelkész Mezőhegyesen (1934.
október–1935. .június között) Ruttkay-Miklián Géza (1905-1983) lelkész mellett. Majd
1935 júniusában Kardoskúton már önálló lelkész lesz a gyülekezetben. Az Orosháza és
Hódmezővásárhely közti nagy – kardoskúti – tanyavilágban járja a végtelen alföldi
utakat, toborozza híveit.”
Ekkor adja hírül a Harangszó evangélikus újság, hogy: „Breuer Oszkár, a
kardoskúti evangélikus gyülekezet lelkipásztora 1935. szeptember 1-én vezette oltárhoz
a soproni templomban Gayer Ilona okl. tanítónőt.”
A kardoskúti gyülekezet 1888-ban keletkezett és 1916-ban önállósult (korábban
Orosházához tartozott). Kezdetben csak a lelkész lakása és imaháza volt. Itteni
szolgálata idején, szép templomot építtet a település szélén, amely a főútról szépen
látszik és büszkén hívogat. Az építés szervezése 1935-től kezdődik, az alapkövet 1937.
augusztus 8-án Kovács Andor esperes ünnepélyes keretek között tette le. Az elkészült
templomot D.Raffay Sándor püspök szentelte fel 1938 június 19-én, amikor is a hívek a
felszentelő püspök elé menve – a nagy megbecsülés jeléül – díszes, lovas bandériummal
várták a hódmezővásárhelyi határban.
Az 1940-es években közel 1400 lélek és mintegy 120 tanuló lelki épülése volt a
lelkészre bízva. Kardoskúton nagyon szerették, szinte mindig tele volt a temploma. A
mezsgyéken sorakoztak az emberek és jöttek be a templomba. Egyszerű vasárnapokon
is 30-40 fő jelent meg.
Orosházán születtek lányai: Márta (1940), Edit (1941), Csilla (1948).
„Lelkészi szolgálata közben, 1944-ben behívják katonai szolgálatra. Ekkor
főhadnagyi rendfokozatban, mint tábori lelkész szolgált a Magyar Királyi
Székesfehérvári csapatkórháznál. Amikor a front Magyarországra érkezett – vagyis az
oroszok, a németeket és szövetségeseiket kiűzték az országból – a magyar tisztek a
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visszavonulókkal együtt vihették a családjaikat is, ezért a lelkész is elvitte magával a
családját. Csapatteste végül amerikai fogságba esett, ahonnan hivatalos, igazoló
okmánnyal szabadult 1945. őszén. A háború végeztével azonnal hazatért Kardoskútra.
Ott akkor már Farkas Lajos lelkész lakott a parókián. Ekkor még hirdethette ugyan az
igét, de kb.1946-1947 között az akkori új hatalom megtiltotta számára a lelkészi
szolgálatot. Ismét Farkas Lajos lett a lelkész, akivel egyébként jó viszonyban voltak,
hiszen őt az akkori püspök Dezséry László nevezte ki az átmeneti üres helyre.”
„Ekkor a lelkész-család a megélhetés érdekében polgárista magántanulókat
fogadott, akik ennivalóval fizettek. A kardoskúti polgáristák Orosházára jártak be
vizsgázni, ahol mindig jól szerepeltek. 1948-ban véget ért a letiltása, visszakapta
hivatalát, ő lett a lelkész. Ennek ellenére az AVH többször is elvitte, majd végül 1951ben – mintegy büntetésül – Tokajba helyezték, ahol alig-alig volt evangélikus, mintegy
70 fő. Tehát 1951-1957 között a tokaji piciny, erőtlen gyülekezet papja, közben egy
esztendeig Tállyán is helyettesít, de nagyon szűkös napok ezek is, ő is elkívánkozik
mielőbb máshová. Az 1954-es Tokaji Esperesi Egyházlátogatás támogatja ezt.”
„Életében sokat foglakozott az irodalommal, történelemmel, a helyi közélettel,
újságcikkei, versei, sőt egy regénye is megjelent írói álnéven. Mindig támogatta a fiatal
tehetségeket is.”
„Legutolsó szolgálati helye a Nógrád megyei Szirák. Itteni kötődése természetes
édesanyja révén és sógora, felesége édestestvére, néhai Gartai (Gayer) István
kisterenyei lelkész és nógrádi esperes, valamint Gartai utóda Garami Lajos előbb
egyházasdengelegi majd balassagyarmati lelkész, ill. nógrádi esperes, unokatestvére
révén. Amikor Szirákra került, Tarjáni Gyula korábbi lelkésszel cserélt (az ő felesége
orvos volt, és a tokaji tüdő kórházban kapott állást). A parókia akkor már nagyon
elhanyagolt állapotban volt. Pl.: a padlásról be lehetett kukucskálni a szobába. Ha esett
az eső, esernyőt kellett az ágyhoz tenni, mert néhol becsurgott az eső. Télen ezért olyan
hideg volt a lakás, hogy télikabátban kellett ülni esténként a lakásban.”
„De a sziráki evangélikus hívek azonban nagyon jó emberek voltak, adakoztak a
parókia feljavítására, a szobákban stukatúroztak, a cementes, töredezett padlót
kijavították, festettek, szóval évről - évre szebb, élhetőbb lett a lakás.”
„A lelkész felesége a helyi kis általános iskola felső-tagozatos tanítónője lett, aki a
nehéz falusi körülmények között is nagy szeretettel oktatott, később jórészt már a helyi
kisebbségnek szervezte az okítást, sőt a felnőtt írástudatlanokat is sikerrel felkarolta. A
lelkész család 18 esztendőn át szolgál Szirákon. Breuerék nagy népszerűségnek
örvendtek, a lelkész prédikációi emlékezetesek, temploma látogatott volt. Szolgálata
utolsó éveiben lassan fogyó erővel, de töretlen buzgósággal végzi a szolgálatot, míg
végül 1975 őszén testi látását mindjobban elveszítve nyugdíjba kényszerült.”
1978-ban a kardoskúti evangélikus templom építésének 40. évfordulója alkalmából
a június 25-én tartott díszközgyűlésen még ott volt Breuer Oszkár is, akinek ottani
szolgálata alatt épült fel a templom. Az Isten igéjét hirdető korábbi lelkészt mindenki
meghatódva köszöntötte.
Mindig azt tartotta, hogy: "az Isten nem adhat jobbat a halálnál" természetesen a
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feltámadás hitével”. Erről ő így vall egy versében:
„Jó Istenem örökké áldalak, Hogy kegyelmedből szolgálhattalak”
„Utolsó, búcsú igehirdetése is emlékezetes volt. Akkor már régen nem látott, az
igét csak emlékezetből mondta. Nagyon-nagyon sok ember töltötte meg a templomot,
eljöttek elköszönni öreg papjuktól (soha nem tervezte, hogy nyugdíjba vonul, de mivel
látását teljesen elvesztette, nem volt más választása, de még ekkor is csak a gyülekezet
jövőjére gondolt.)”
Az akkori igehirdetés alapigéje ez volt: Zsolt.74.2.
"oh Isten, Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és
melyet megváltottál"
(e füzetecske hátsó lapjai egyikén egy kis kép is mutatja a bibliájáról készült
fényképet, és azt az eredeti kis papírt, amire ráírta az igehirdetés időpontját és az igét.
szerk.)
„Feleségével Egerbe költözve egyik leánya békés, csendes otthonában pihent meg
szakadatlan életküzdelmei után. Az embereket már csak, mint „járkáló fákat" látja, de
hiszi, hogy Isten elhozza számára a színről-színre való látást a mennyei hazában. A testi
látás elvesztése után újabb gyógyíthatatlan betegség fogyasztotta el teljesen élete erejét.
Hirtelen azonnali kórházi ellátásra szorult és meg kellett operálni. Mégis szerettei
körében volt, hiszen gyermekei odautaztak hozzá, Egerbe, és az egyetlen még élő
testvére is eljött Hollandiából (a legkisebb húga ekkor ott lakott a családjával).
Legkisebb lánya szinte állandóan a kórházi ágya mellett ült.”
„Végül gyötrő szenvedéseitől feloldozta az igazi gyógyító Orvos. 1982 március 20án este 11 órakor csendesen elaludt, a szíve megszűnt dobogni. Mindhárom lánya ekkor
még ott volt a kórházban kisérve végóráit.”
Az egri, Hatvani úti temetőben unokaöccse Garami Lajos nógrádi esperes, Shulcz
Jenő vanyarci lelkész és Farkas Lajos kardoskúti nyugdíjas lelkész – az ottani utód –
hirdették Isten vigasztaló igéjét ravatala mellett. A gyászoló családon kívül egykori
híveinek kis csapata és az egri gyülekezet tagjai kísérték imádsággal és énekléssel végső
nyugvóhelyére, az 1980. márciusában elhunyt felesége mellé.”
2017-ben lányai és családjaik Budapesten élnek.
27. BÓKKON LAJOS h. lelkész (sz.: 1921. január 13., Csönge – mh.: 2008.
november 15., Zalagalsa, 87 évesen.)
A 2010-es Evangélikus Naptárban Menyes Gyula írja:

„Bókkon Lajos a Vas megyei Csöngén született 1921. január 13-án. Édesapja
csöngei kisbirtokos volt. Édesanyja Fehér Irén, ostffyasszonyfai származású. Elődei
állítólag Jobaházáról, Sopron megyéből jöttek a Kenemesaljára a vallásüldözés idején,
ahol az Ostffy uraság területén nem bántották az evangélikusokat. Egy lánytestvére volt,
de meghalt első osztályos korában.”
„Iskoláit Csöngén kezdte, ahol hat elemit végzett. Utána – tehetségét látva –
Sopronba, az Evangélikus Líceumba vitték szülei, ahol nyolc évig tanult, az első
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esztendőben magántanulóként. Már ekkor tudatosan készült arra, hogy a lelkészi
hivatást fogja választani, ezért az 5. osztálytól kezdve angol helyett ógörögöt tanult.
1941-ben érettségizett a Liceumban, majd jelentkezett a soproni teológiára.
Évfolyamtársai voltak például Selmeczi János, Garami Lajos, illetve Terrai László.
1946-ban Kapi Béla püspök avatta lelkésszé Celldömölkön. (25 évesen)”
„Püspöke először Tétre küldte egy hónapra, ahol Lukácsi Dezső lelkészt betegsége
idején helyettesítette. Azután püspöke Tapolcára, illetve Keszthelyre helyezte Menyhárt
István mellé segédlelkésznek. Egy ideig Gyenesdiáson, a Kapernaumban lakott, és
onnan járta a falvakat egészen Sümegig. 1947. január 9-től 1948. április 8-ig szolgált
itt, majd 1949. július 15-ig Szekszárdra került. Következő szolgálati állomása a Vasi
Közép Egyházmegye. Itt 1950-ben a Közép-vasi egyházmegyében missziói segédlelkész.
Rónai B. Gyula esperes mellett. Ez lett missziói körzete: Körmend székhellyel, ahol
1953. augusztus 22-ig szolgált. Ekkor egy ideig az Őriszentpéteri Evangélikus
Egyházközség adminisztrálásával is megbízatott.” (Szolgált még a Veszprém megyei
Rigácson is -írja a gyülekezet honlapja. szerk.)
„Az Őrségből Zalagalsára – mármint megválasztott lelkész – került 1953.
augusztus 23-tól 1973. október 2-ig. Innen a Nógrád megyei Egyházasdengelegiek
hívták meg lelkészüknek, akik között nyugdíjazásáig, 1989. szeptember 30-ig szolgált.
Negyvenkilenc szolgálati esztendő után innen vonult nyugdíjba. Ettől kezdve feleségével
Ostffyasszonyfán szerényen, visszavonulva töltötte napjait családi házukban.”
„Elhívatását elsősorban szüleinek, édesanyja mély hitének köszönte. De hálás volt
tanítóinak, Hajas Dezső és Szabó Dezső csöngei evangélikus tanítóknak, valamint
lelkészének, Kovács Istvánnak, aki két társával együtt magántanulóként oktatta.
Szeretettel gondolt Vitéz Magassy Sándorra is, a teológusotthon igazgató lelkészére,
líceumi hittantanárára.”
A szentírással vallotta:
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki (…) titeket…” (Jn 15,16)
Hitvallása az volt, hogy elsősorban Jézus hívását hallotta meg az embereken keresztül.”
1996-ban köszöntötték őt az ötven éve végzettek között a budapesti Evangélikus
Teológián. Életének utolsó éveit Ostffyasszonyfán töltötte családi házukban, feleségével
szerény körülmények között.
„Későbbi feleségét, Stubán Etelkát Zalagalsán ismerte meg, aki a pápai
tanítóképző intézetben végzett. Pályakezdőként egy barátnőjével Nógrád megyébe,
Csécsére került, mint kezdő tanító. Egyszer nyári szabadságra jött haza szülőfalujába,
ekkor ismerkedtek meg. Később összeházasodtak.”
„Első fiúgyermeküket annak nyolc hónapos korában veszítették el. Ezután még két
leányuk is született, Tünde és Erika, akik ma családjaikkal együtt Budapesten az
angyalföldi gyülekezet aktív tagjai. Bókkon Lajos négy unokának is örülhetett.”
„Az ötvenes években sokáig nem kapott hitoktatási engedélyt, mert egy alkalommal
nem a templomban hirdette ki a hittanosok beíratásának idejét, mint az akkori
államhatalom előírta. Helyette – gyakorlatiasan és logikusan – levélben kérte az egyes
gyülekezetek gondnokait, hogy értesítsék a szülőket.
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„Később Halász Béla zalai esperes mégis kivívta, hogy felesége kapja meg a
hitoktatási engedélyt. Így sokáig vitte hitvesét motorkerékpáron a falvakba, és amíg a
feleség a hittanórát megtartotta az iskolákban, addig Bókkon Lajos lelkész látogatta a
településen a gyülekezeti tagokat. Pedagógus felesége, mivel papné volt, húsz évig nem
taníthatott.”
„Saját elmondása szerint Isten nem áldotta meg olyan beszédkészséggel, amely
sokaknak megadatik. De mindig kapott elegendő erőt a szolgálatához. Amennyire Isten
segítette, igyekezett a rá bízott gyülekezetekben hűségesen szolgálni. Nyugdíjas éveiben
örült annak, ha mások igehirdetését, bizonyságtételét hallgathatta.”.
„Amikor egyszer nyugdíjas napjaiban meglátogattam, és arról kérdeztem, mit üzen
a mai fiatal lelkésznemzedéknek, ezt válaszolta: „Azt üzenem, hogy a legszebb hivatás
az, ha valaki Istennek a szolgája. Azzal tud a legtöbbet adni felebarátainak, ha Isten
felhasználhatja őt arra, hogy egy másik embernek az evangéliumot hirdesse. Úgy
szerette Isten a világot, - benne mindegyikünket - hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennél drágább üzenetet nékünk,
bűnös, halandó, kárhozatra méltó embernek nem hirdethet senki. Hallja meg ezt az
örömhírt a következő nemzedék, és fogadja el, ha Jézus ki akarja választani és
szolgálatába állítani."
Szerettei és tisztelői a feltámadás reményében Zalagalsán vettek tőle végső búcsút
2008. november 15-én.
28. NAGY ILONA lelkész (sz.: 1930. június 8., Nyíregyháza – mh.: Budapest
2017. január 9., 87 évesen.)
(Hívásra indultunk – Aranydiplomás lelkészek vallomásai. 1950-1955. Fébé Kht,
Piliscsaba, 2005. kötetből) id. Benczur László nyugdíjas lelkész és testvére Julianna
beszámolója nyomán, BP. Sarepta – Nyugdíjas Lelkészek Otthona
Nagy Ilona mondta: „Nyíregyházán születtem 1930. június 8-án a várostól kb. 3
kilométerre, Antal-bokorban. Ott éltem nagyon szép gyermekkoromat. Hárman voltunk
testvérek, én a második a sorban. Julianna nővérem még most is ott él szülőhelyem
közelében. A gyümölcsösünk végén egy 15 méter magas domb (talán katonai temetkezőhely) volt, amit mi „hegynek" neveztünk, s egy „folyónk" is volt, bár csak patakocska
volt valójában. De itt nagyon szép gyermekkorom volt. Szüleim pedig szorgalmasan
dolgoztak, és engem igyekeztek hitben nevelni. Templomba minden vasárnap el kellett
mennem, pedig az, amint említettem, három kilométerre volt tőlünk. Már
gyermekkoromban is szívesen énekeltem két éneket: „A keresztfához megyek..." és „Az
Úr szent Bárányára..." kezdetűeket. Biztos szüleimtől tanultam, és még játék közben is
mindig ezeket énekeltem. „
„Amikor aztán az elemi iskola után, mert jó tanuló voltam, az evangélikus
gimnáziumba kerültem, akkor ott találkoztam sok hívő tanárral és tanárnővel, többek
között Trausch Lizával, Rejtő Máriával, és Urbán Erzsébettel, de másokkal is. Meg kell
említenem, hogy lelkészeimtől, id. Joób Olivértől, Endreffy Zoltántól, id. Rőzse Istvántól
és id. Balczó Andrástól is sokat kaptam útravalóul.”
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„Még gimnazista voltam, amikor bekerültem egy gyermek-bibliaköri előkészítőre,
sőt később saját csoportot is kaptam. Tehát a gyerekekkel való foglalkozást korán
kezdtem tanulgatni. Rajzokkal is illusztráltam a bibliai történeteket. Arra nem
gondoltam, hogy „hivatalosan" is tanítani fogok, vagy különösen, hogy lelkész leszek,
mert „drukkoló" típus voltam, nem szívesen nyilatkoztam emberek előtt. De eljött az idő,
amikor a pedagógusoknak dönteni kellett egyházi vagy állami szolgálat között, és
szükség lett a laikusokra a tanítók pótlásául a hitoktatásban.”
(Julianna nővére mondta Ilonáról: „Mindig szeretett rajzolni, jó kézügyességét
élete során kamatoztatta: olajfestmények, igés lapok, bibliai tárgyú képecskék
készítésével.”)
„Gimis koromban egy Biblia-iskolába kerültem Alcsútra, lelkészünk a református
Fekete Péter volt. De ott volt egy későbbi évfolyamtársam Asbóth László is, és
megkérdezték, nem volna-e kedvem a Teológiára menni? Számtan-tanárnőnek
készültem, Egerben erre fel is vettek, de akkor úgy döntöttem, hogy Isten dolgaira
tanítom inkább a gyerekeket.”
„1950-ben fel is vettek a Teológiára. Sopron nagyon messze volt és van
Nyíregyházától! A teológián a tanulás mellett különös nyomot hagyott életemben, hogy
összejöttünk bibliakörökben. Sokat énekeltünk, imádkoztunk. Pintér Károly vezetésével
rendszeresen összejöttünk egy közösségben. De szólnom kell Veöreös Imréről is, aki
előadásával és bibliaóráival nyert meg bennünket. „A teológusok atyjának" tekintettük
Imre bácsit. Persze közben ő és a Teológia is felkerült Budapestre, de ott is
vándoroltunk a Fasorból a Lendvay utcába. Mi lányok az Üllői úton laktunk.”
„Amikor elvégeztem 1955-ben a Teológiát, nem gondoltam arra, milyen nehéz út
állhat előttünk. A lányok előtt is, mert az egyház (akkor még) nem kötelezte el magát
arra, hogy lelkészi szolgálati lehetőséget adjon. Különös nehézségem az volt, hogy
közben, mint „kulákcsemete" nem telepedhettem meg Budapesten, és így Kistarcsára
kerültem a Papnék Otthonába, ahol dolgoztam is a tanulás mellett. De id. Joób Olivér
nyíregyházi lelkész felkarolt engem már otthon is, aki tudta, hogy milyen nehéz sorsra
jutott családom. Még 1952-ben, mint „kulákoknak" az egész családnak el kellett
költözni lakásunkból, igazán szegények lettünk. De id. Joób Olivér soha nem feledkezett
meg rólunk és rólam. Ő hívott most Nyíregyházára segédlelkészi szolgálatba is. Itt aztán
„mély vízbe" kerültem, a nagy templom kivételével mindenütt prédikáltam és jártam a
tanyákat, de bevezetett a kórházlátogatásba is. Ekkor nála laktam. Gyermek-bibliakört
is kaptam megint, a Nagyerdőben tartottuk vasárnap délután az alkalmakat. Sok
tanítványom került innen a Teológiára: ifj.Rőzse István, ifj. Joób Olivér, Pecznyik Ilona,
Deme Károly és Deme Dávid is.”
„1967-ben ifj. Rőzse István segédlelkész Rudabányára került, helyére Gerhard Pál
érkezett, aki azonban a nyári szabadságáról nem jött vissza Debrecenbe, ezért új
segédlelkészt kértek és kaptak Nagy Ilona lelkészi munkatárs személyében. Innen 1969ben Nagy Ilona segédlelkészt a kerület püspöke visszahelyezte Nyíregyházára, de
később (1970 körül) Dunántúlon is volt segédlelkész Nagysimonyiban, Tekus Ottó
(1952-1974) lelkész mellett.”
„Emlékszem, nem volt könnyű esténként a hideg szobába hazatérnem, a vasalót
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melegítettem fel, s vele az ágyamat, hogy ne a hideg ágyba kelljen befeküdnöm. De
mindenhol jó iskolám volt.”
Mint az 1974-es Evangélikus Naptár írja: Sátoraljaújhelyen, 1972 október 22-én
ünnepi istentiszteleten vezette be lelkészi szolgálatába Pásztor Pál esperes Nagy Ilona
lelkészi munkatársat. Erről ő így vall:
„Első önálló helyem Sátoraljaújhely volt. S ehhez óriási szórvány is tartozott, Jó
lett volna az autóvezetést megtanulni, de erre nem mertem vállalkozni, így aztán
rengeteget kellett utazni. 80 lelkes volt a gyülekezet és a szórványok. Főként itt is a
gyerekeket gyűjtöttem össze, ami nem volt könnyű és „kívülről nézve" nem volt
szimpatikus sem! De a templomot belülről és kívülről is újrafestettük, rendbe tettük.
Kialakítottunk egy rossz állapotban lévő helyiségből egy gyülekezeti termet. Nagy
munka volt, ott tanultam meg „festeni és mázolni" is. De segítettek a testvérek, és én is
velük dolgoztam.”
„Ezután kerültem 1976-ban a sziráki gyülekezetbe, és 1978-ban itt avatott
lelkésszé D.Ottlyk Ernő püspök a sziráki Telekyek-Róth-ok nagy múltú templomában.
(48. évesen) Szép évek voltak ezek is a kedves gyülekezetben. Persze itt is szórványokkal
és gyerekekkel! A „kicsikhez" éreztem közel magamat. Itt még „logopédus" is voltam,
egy nehezen beszélő gyermeket tanítottam beszélni, aki aztán jól le is vizsgázott. De itt
már eléggé beteg voltam, a lábam ínhüvelygyulladást kapott, pihentetnem kellett volna,
helyre is jött annyira, hogy azért végezhettem a munkámat. Szerettem Szirákon lenni. De
eljött hamarosan a nyugdíj ideje.”
Szirákon 1981-ig szolgált, innen Balassagyarmatra ment kb. két évre az ottani
szeretetotthon vezetőjének. A vezetői munka azonban már megterhelőnek bizonyult.
„1984 táján talán az elsők között így kerültem a Nyugdíjas Lelkészek Otthonába.
Én voltaképpen „hazakerültem", mert fiatal koromban itt is dolgoztam és sokszor nálam
súlyosabb gyermekeket kellett emelgetnem Sarepta-nak abban a részében, ahol beteg
gyermekek voltak. Ebben a nyugdíjas otthonban először főztem magamnak, de ez is
egyre nehezebb lett, és sajnos beteg is lettem. Egy operáció után mintha lelkileg is
megnehezedett volna az életem.”
1992. augusztustól októberéig már, mint nyugdíjas lelkésznő szolgálta a
Kiskunhalasi gyülekezetet Honti Irén fiatal lelkésznő szolgálatba állásáig.
„Elődöm Huley Alfréd, aki már nagyon beteg volt, szolgálatait csak ülve tudta
elvégezni. Fél Kiskun megye hozzánk tartozott, sokat kellett itt is utaznom. Nem felejtem
el, azt a négy testvért, akiket nagy életkor különbséggel tanítottam és én kereszteltem.
Amikor az ünnepélyen kérdeztem: akarjátok-e, hogy megkereszteljelek, hangosan,
kórusban kiabálták: igen, akarjuk! Kiskunhalas után már igazán nyugdíjba kerülhettem.
Debrecenben voltak barátnőim, akiket Sátoraljaújhelyről ismertem, náluk és velük
laktam.”
„Nyugdíjas szolgálatom volt egy kedves metodista családban is a gyermekeket
gondozni. Amikor innen elkerültem, volt Gödöllő-Máriabesenyőn egy nyaralóm, de ott
télen nem lakhattam.” Így került a Budapest Hűvösvölgyi lelkészotthonba.
Innen szolgált még – esetenként – a Kerepestarcsai szórványban, Roszik Gábor
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gödöllői lelkészsége idején.
„Visszatekintve azt mondhatom, a legkedvesebb tárgyam a Teológián a
katechetika, a gyermekekkel való foglalkozás volt. Életemben végig kísért a gyerekekkel
való foglalkozás, akikre ma is szívesen emlékezem. Legkedvesebb könyveim a Bibliát
magyarázó könyvek voltak mindig. A prédikációra mindig hétfőn kezdtem készülni és
akkor is forgattam magamban, amikor egyebet dolgoztam. A FEBE-hez is régi kötelék
köt. Már a nyíregyházi otthonban is dolgoztam, aztán a Sareptába azért kerültem, mert
egy hit-testvérem itt Budapesten feküdt tüdejével betegen. Hogy közel legyek hozzá,
idejöttem dolgozni. Életem kis gyülekezetekben telt el, és ott is sokszor a gyerekekkel
való foglalkozásban. Meg a Szeretetotthonokban. Most betegséggel küzdve hálásan
emlékezem és köszönöm évfolyamtársaimnak, hogy nem feledkeztek meg rólam. Üzenem
évfolyamtársainak: érezzék azt, hogy nem hiábavaló még a nyugdíjas életszakasz sem,
nemhogy a küzdelmes és aktív kor.”
2005-ben Arany oklevelet kaptak az 1955-ben, 50-éve végzett volt teológus
hallgatók, többek között Nagy Ilona is Budapesten, a Zuglói evangélikus templomban.
Nagy Ilona az ébredés nemzedékéhez tartozott, ez vitt több lányt is a Teológiára,
akkor, amikor a lányok szolgálata bizonytalan volt. 2016-ban Júlianna nővérének
információja szerint Budapesten élt a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon, az
Ördögárok utcában.
ui. Budapest: Nagy Ilona lelkésznő, a Sarepta Szeretetotthon volt lakója 2017.
január 9-én elhunyt. (Keveházi László lelkész megemlékezését az alábbiak szerint
közölte az evangélikus honlap)
„Lehet, hogy a szolgáló lány kifejezést nem is kellett volna idézőjelbe tenni. Hiszen
nem úgy élt, mint egy szolgáló lány, hanem valósággal az volt. S mindezt leginkább
mosolyogva. Akik együtt ültünk vele a Teológia padjaiban, talán leginkább mosolyára
emlékezünk. S talán, mert legtöbbször így láttuk, nem is vettük igazán komolyan. Pedig
Nagy Ilona mosolya mögött nemcsak szolgáló, hanem küzdelmes, nehéz élet rejtőzött.
Ha jól emlékszem, az akkori hallgatók között hárman nem kaptunk Budapestre
letelepedési engedélyt. Az egyik ő volt.”
„Fentiekben saját szavait idéztük. A lelkészotthonból a Sareptába került lakóként
is, itt élte életét csendesen alkalmanként az igére figyelve, amit életén át tanított és
hirdetett. Aki „észrevétlenül” szolgálta végig életét, így is fejezte be. Hitünk szerint
nemcsak életén át, hanem az utolsókban is sóhajtotta Máriával együtt: „Ime, az Úr
szolgálóleánya: történjen velem a te beszéded szerint.”
29. ZAVECZKY JÓZSEF lelkész, (sz.:1955., Miskolc – mh.: 2010., Miskolc, 55
évesen.)
2011 Evg-Naptár megemlékezése: Szebik Imre ppk írása
„A váratlanul, élete derekán elhunyt Zaveczky Józsefre csak szorongó szívvel tudok
emlékezni. Három arca villan fel előttem.”
„Az első Jóska gyermekarca. Amikor miskolci káplánként megismertem, akkor
volt hét éves. Édesanyja rendszeresen hozta a gyermek bibliaórára. Érdeklődő tekintete,
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csillogó szeme mindig magában hordozta azt a fájdalmat, hogy csecsemő korában
szerzett betegsége nehézkessé tette járását. Mégis vidáman énekelt, és érdekelték a
bibliai történetek. A szülői biztos háttér és az édesanyai szeretet feledtette hátrányos
helyzetét. A gyermekek befogadták őt nyitott közösségükbe. Valószínűleg ez volt Jóska
legboldogabb ideje. Testvérhúga is mindig segítőkészen állt mellette, s kísérte a
gyülekezetbe. Ahogy ifjúvá serdült, sokszor mondott verset, kellemes orgánumával
megnyerte a közönséget, a gyülekezetet.”
„Talán innen indult el benne a gondolat, hogy lelkész szeretne lenni, Amikor
leérettségizett, akkor ezt a szándékát határozottan artikulálta (kifejezésre juttatta).
Nekem őszinte kételyeim voltak fizikai alkalmasságát illetően, de nem volt bátorságom
elhatározásának ellentmondani. Ezzel az egész család neheztelését magamra zúdítottam
volna. Így a vendégként szolgáló püspöknek, más alkalommal a Miskolcon időző egyik
professzornak mutattam be Józsit. Mindketten elfogadták személyét és a felvételi
bizottság is pozitív döntést hozott.”
„Ezt követően formálódott bennem Jóska másik arca, a teológushallgatóé. Ha
hazajött, mindig beszélgettünk. Őszintén feltárta hitbeli kételyeit és teológiai kérdéseit.
Közben bibliaórákon szolgált ifjaink és a felnőttek között is. Örömmel készült lelkésszé
szentelésére, amely 1981-ben történt miskolci templomunkban. A teológusok szövetsége,
a biztos szülői háttér, a miskolci gyülekezet imádsága segítette őt, hogy felkészüljön s
elinduljon a lelkészi pályán. Az ifjúkori arc azonban azt sejttette, hogy egyfajta
szorongás él Jóska lelkében. Hogyan tud a lelkészi szolgálata során az elvárásoknak
eleget tenni? Mintha vészt jósló gondbarázdák is megjelentek volna arcvonásai között.”
Dr Ottlyk Ernő az Északi Egyházkerület püspöke június 27-én szentelte lelkésszé
Miskolcon a végzett teológust. (26. évesen)
„Végül a harmadik arc. Tiszavirág-életű, nagyon boldognak induló, de válásba
torkolló házassága után egyedül maradt a sziráki gyülekezet szolgálatában. Segítség
nélkül képtelen volt szolgálatát betölteni. Igazában önálló életvezetésre való
alkalmassága is megkérdőjeleződött. Belátta, jobb, ha 1989-ben nyugdíjba menekül.
Fájdalmas arca magán hordozta belső gyötrelmét: mi lesz velem? Hitét nem veszítette,
de józansága kísérte gondolatait. Gyenesdiáson, majd Nyíregyházán talált menedéket az
evangélikus Emmaus szeretetotthonban. Lelke egyre keményebb lett. Végül szülei halála
után a miskolci lakásukba, majd pedig Miskolc város egyik legtöbb kényelmet adó
szociális otthonába költözött. Itt érte az, utolsó szívdobbanás, Urának hazahívó szava.”
„Ravatalánál Sándor Frigyes miskolci esperes hirdette a vigasztalás és kegyelem
igéit Jn 14,1 alapján. Egy tragikusan fájdalmas élet fejeződött be, kilencévi lelkészi
szolgálat és évtizedes vergődés gyötrelme után. Imádságunk ez lehet Kyrie eleison.
Urunk, irgalmazz nekünk és neki is.”
30. MÁTIS ANDRÁS h. lelkész (sz.:1949., Szombathely –
Mátis András és testvére Mátis Lívia önvallomása és a velük kapcsolatos cikkek
nyomán
1949. december 9-én, Szombathelyen született lelkész családba. Édesanyja Raisz
Lívia, édesapja Mátis István (1908-2005) Pálfa falu (Tolna megye) lévita tanítójának fia,
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evangélikus lelkész, akinek gondolatait idézzük:
"Úgy teszek, mint Luther: még mindig ültetek fákat," – összegzi a jövőbe vetett
töretlen hitét és a kilencven dolgos esztendő tanulságát – a hatgyermekes evangélikus
lelkész, aki háromszáz éves családi bibliáját még lelkész dédapjától örökölte.
A család vándorlása, és a gyermekkor. „Amikor 1938-ban visszacsatolták a
Felvidéket, édesapámat megválasztották egy ottani színmagyar falu, Felsőszeli
lelkészévé. 1945 augusztusában a csehszlovák hatóságok kiutasították azokat, – így
minket is – akik 1938 után költöztek oda. Édesapám nem akart menni, mert úgy
gondolta: neki ott a helye, a gyülekezetében. A végén börtönbe zárták, ha egy napra is,
és kitoloncoltak minket. Csákváron éltünk egy darabig, majd a Vas megyei Nádasdra
kerültünk. A gimnáziumot már Ajkán végeztem. Innen Gyenesdiás volt az út. Az
irodalom szeretetére édesapám adott példát. Hatalmas könyvtára volt; még olvasni se
tudtam, amikor már az Egri csillagokról mesélt nekem, később a népi írók műveit adta a
kezembe. Neki köszönhettem meg azt is, hogy életben maradtam, hiszen felgyógyultam
egy súlyos betegségből.” – mondta Mátis Livia, az egyik testvér, aki a Köztársaság
Elnökének Érdemérmét kapta a könyvkiadás területén végzett áldozatos munkájáért.
Jelenleg a Kortárs Kiadó igazgatója. Andrásnak még két testvére van Lilla és Kati.
Tehát András mint egy patinás evangélikus dinasztia ifjú, szépreményű, de
kalandos életű tagja indul el pályáján. Az általános- és középiskolát Ajkán végezte, itt
érettségizett 1969-ben. 1974-ben diplomázott az Evangélikus Teológiai Akadémián,
még ebben az évben lelkésszé is avatta Ajkán Vető Lajos az Északi Egyházkerület
akkori püspöke (25 évesen).
Német származású feleségével 1973-ban kötöttek házasságot Berlinben, hét
gyermekük született. Először Sikátor-Veszprémvarsány (Veszprém megye) (19741982), majd a Nógrád megyei Bér (1982-1991?) lelkésze és Szirák helyettes lelkésze
lett (1989-1991?). Közben, 1991-ben a Belkereskedelmi Főiskola Idegenforgalmi
szakán jeles eredménnyel vizsgázott.
Tanulmányai során felsőfokú német, alapfokú francia és angol nyelvtudást
szerzett, melyet jól használt a vendéglátásban, és Szirák település külföldi szállóvendégei templomi esketései során is. Választékos stílusa, megnyerő modora, beszédei
mindenkor hatottak világi és hitbéli hallgatóságára is.
E tehetséges ember lelkészi szolgálatával párhuzamosan 1985-1991 között a
sziráki Teleki–Kastély Szálloda és Étterem vezetője, háznagya, 1992-1993-ban
igazgatója lett.
A megosztott szolgálata, mely egyházi és világi is volt, részben magyarázható
népes családja megélhetési gondjaival, de az egyházi szolgálatán így némi csorba esett.
Ezért 1991-ben Szebik Imre püspök ismerve a béri evangélikus gyülekezet aktuális
gondjait, Klucsik János diakónus lelkészt küldi ki Bérre.
Mátis András ebben az időben már eltávolodott az evangélikus identitásától. Más
felekezethez csatlakozott, nem vezette a rábízott gyülekezetei anyakönyveit, levelezését,
a beérkező közüzemi számlák is kifizetetlenek maradtak. Ennek ellenére a lelkészlakást
még egy ideig használta a nagycsalád, mint ahogyan ezt a hivatalos Őrállók kötet is írja.
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Ezzel 1992-ben számára a sziráki gyülekezet helyettes lelkészi státusza is megszűnt.
Mátis András közben politikai pályára lép 1990-ben. 1990-1994 között a Nógrád
Megyei Közgyűlés tagja, a nemzetiségi, etnikai és vallási ügyek tanácsnoka. Ebben az
időszakban az Európai Régiók Gyűlésében képviselő, számos nemzetközi tanácskozás,
konferencia, szerződés előkészítője, résztvevője. 1993-ban két hónapig dolgozik az
angliai Exeterben az európai Régiók Gyűlése Nógrád megyei képviselőjeként.
1996-tól Szirák község polgármestere lett, majd 1998-ban ismét Mátis Andrást
választották újra polgármesterérré. Második válása után, aktív polgármesteri évei alatt
új házasságot köt a Szirákon praktizáló orvos dr. Erdős Judittal, így további három
gyerekkel nőtt a család.
2006-ban Szirákról mindketten Szekszárdra távoznak, – miután Andrást már nem
választják meg polgármesternek – így 2006. szeptemberétől Szekszárd városában
háziorvosi szolgálatban találjuk Dr. Erdős Judit vállalkozó háziorvost és férjét. Ott az
Erdős-Mátis Eü. Szolg. BT. végzi az egyik körzet háziorvosi szolgálatát. Mátis András
politikai, szállodai, éttermi tapasztalatait hasznosítja, publikál ez utóbbi szakmákhoz
közelálló szaklapokba. Neves társaságok tanácskozásain autentikusan felszólal,
megszívlelendő véleményt mond, korrekt javaslatokat ad. 2008-ban még Szekszárdon
élnek ugyan, de nem találják igazi helyüket.
2009.09.01-től Dr. Erdős Judit külföldi orvos-szakmai útjához, kutatómunka
végzése céljából kérte az önkormányzatot a praxisa helyettesítésére, majd 2010.
márciusban nyilatkoznak dr. Erdős Judit és Mátis András, – mint a praxis tulajdonosai –
hogy el szeretnék adni a háziorvosi rendelés jogát. Ezzel András is – közel 60 évesen –
Svédországot választja új hazájának. Judit asszonnyal együtt kitelepülnek, felszámolják
Magyarországi kötődésüket. Döntésük végleges, már csak látogatóba jönnek majd
Szekszárdra.
Így vall erről a döntéséről barátainak egy levelében Alnö szigetéről (Svédország,
Sundsvall városka), mint az a bibliai tékozló fiú:
„A majd két évnyi nappali nyelviskola gyötrő kényszerében gőzölgő, messze nem
húszéves, egyre meg- és fölvilágosultabb, szépen őszülő üstököm lehűtésére igen
alkalmas, s különösen történetünk későbbi fejleményeire nézve fölöttébb hasznos ..”
„…egy kis séta itt északon.”
„Köszönöm, hogy gondoltatok Ránk, egyengettétek utamat, s netán imádkoztatok is
azért, hogy ez az újrakezdés, – ami számomra egy csaknem 20 évnyi „pusztai
vándorlás” végét is jelenti – sikeresen folytatódjék s végződjék eredeti hivatásom
gyakorlásában. Köszönöm a könyörülő Istennek, hogy mindehhez fizikai és szellemi
erőt, fantáziát és türelmet adott, s megáldotta törekvéseimet! Szeretettel: András”.
„2011. júniusban itthon, jótékonysági hangversenyt adott a svéd Samklang
vegyeskar a szekszárdi belvárosi templomban. A tagok között van Mátis András és
felesége, aki ugyancsak művészi adottságokkal megáldott lélek” – írja egy szekszárdi
honlap. 2013-ban pedig a Tolna megyei Decs Tájházában léptek fel.
2012. májusban így ír Mátis András a svéd egyházbeli lelkésszé szenteléséről a
Food et Wine (Ételek és Borok) olvasóinak: “Örömmel tudatom Veletek, hogy csaknem
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2 és fél év “svédülés” (nyelv, nép, ország, egyház ismerkedése, gyakorlatok és vizsgák)
után, április 30-án befejeztem 3 hónapos lelkészi gyakorlatomat Alnö gyülekezetében.
Itteni esperesünk Ann-Marie Larsson javaslatára az évenként egyszeri, tehát alig 2
hónap múlva esedékes, kétnapos lelkészavatási ceremónia keretében Härnösands Stift
püspöke Tuulikki Koivunen Bylund, a Hernösand-i Dómban 2012. június 16-17 én svéd
(lutheránus) egyház lelkészévé fogad.”
„Tekintettel arra, hogy a dr. Fabiny Tamás püspök úr által igazolt 1974. november
3.-i lelkésszé avatásomat, és az 1992. október 21-ig otthon végzett szolgálataimat a Stift
(egyházkerület) elfogadta, így a júniusi papszenteléskor a többiekkel együtt elmondandó
fogadalom után, de még a szentelési ceremónia előtt, Tuulikki püspök kézfogással és
egy svéd köszöntéssel befogad a Svéd Egyház lelkészi karába. 2012 július 1-től már,
mint a kerület adjunktusa Alnö szigetén folytathatom 6 hónapos szolgálatomat, s a 4.
hónaptól már pályázhatok is az országosan kiírt gyülekezeti lelkészi állások egyikére.”
Új hazájában sem feledkezik meg a magyar konyha kulináris értékeiről, ottani
barátainak bemutatja, ajánlja azt, vendégül is látja őket, s mint írja: „..a Nemzeti
Gulyásnapokon föltálalt székely káposztáink és lecsóink, a sundsvalli Magyar Esteken
alkalmanként 60-80 főre főtt marhagulyásaink, vagy Juditom őcsényi baracklekváros
buktái és süteményei….” élményszámba mennek.
2013. március 22–én Svédországból Mátis András lelkész így írt a Food&Wine
kulináris lapba „amióta első, s egyben legszebb hivatásomban ismét “főidőben”
evangélikus lelkészként szolgálhatok, egyre ritkábban jut időm az írásra…”
„… de sokunk számára, többet tudni ételről-italról, vagyis a fizikai létről, s arról,
ami azt fönntartja, s a szellemit is örömtelivé teszi...”
31. SÁNDOR FRIGYES h. lelkész (sz.: 1961. június 23., Gödöllő –
A lelkész saját közlései és az egyházi archívumok alapján:
Szirákon helyettesített: 1991-től
Édesapja Sándor István a Bp-i.MÁV Igazgatóságon főfelügyelő, édesanyja
Gedőváry Ilona, Gödöllőn postai tisztviselő, lánytestvére Zsuzsanna.
Általános iskoláit Szadán (1967-1971) és Gödöllőn (1971-1975) végzi.
Középiskolája a Török Ignác Gimnázium Gödöllőn (Máriabesnyő) 1975-1979 között,
majd 1979-1981 között Budapesten a 601. sz. ipari-intézetben elektronikai
műszerésznek tanult. Innen a magasabb szintű technikai tudás megszerzése érdekében a
Budapesti Műszaki Egyetemre (Villamosmérnöki Kar Híradásipari Tanszék) iratkozik,
ahol 1981-1982 között folytat tanulmányokat. Ezt megszakítva jelentkezik Budapesten
az Evangélikus Teológiai Akadémiára (EHE), melyet el is végez 1982-1987 között.
Sorkatona nem volt, tekintettel egy új egyetemre váltásra és a lelkészi indulására –
írja a lelkész – de később mégis tábori lelkésznek invitálta püspöke, persze azt akkor
már nem fogadta el.
Felesége Sándorné Povazsanyecz Irén Gyöngyi, akivel a teológián ismerkedett
meg, és akivel ott együtt is végeztek. Mindkettőjüket 1987.06.27-én Budapesten, a
Budavárban, dr. Nagy Gyula püspök szentelte lelkésszé.
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Hitbeli példaképe Jézus, emberi és lelki meghatározó személyiségek és példaképei
életében: Dr. Gyökössy Endre ref. lelkipásztor és gödöllői evangélikus lelkészei: Erős
Sándor, Bízik László, Dóka Zoltán helyettes lelkész Hévízgyörkről, és Roszik Gábor
Gödöllőről.
A felszentelés után megkezdték a segédlelkészi szolgálatot. Mindketten – már
feleségével, mint szolgatársával együtt – Nyíregyházán 1987-1988-ban, majd 19881989-ben segédlelkészek Nógrád megyében: Sándor Frigyes Galgagután, felesége pedig
Vanyarcon.
Az Északi Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága előtt 1989. június 8-án
lelkészi vizsgát tettek és oklevelet kaptak: Sándor Frigyes galgagutai, és felesége
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi vanyarci segédlelkészek. Ők és még további 6 társuk
ezután már választható lelkészekké váltak.
1990-ben a vanyarci gyülekezet több lelkész meghallgatása után Sándorné
Povazsanyecz Gyöngyit hívta meg lelkészének. Ünnepélyes beiktatása 1990.
szeptember 29-én volt. Az igehirdető szolgálatot D. Szebik Imre püspök, az iktatást
Kalácska Béla esperes végezte. Az ünnepélyes alkalmon részt vett Schulz Jenő a
gyülekezet már nyugalomba vonult lelkésze és Táborszky László békescsabai esperes,
püspökhelyettes, a vanyarci gyülekezet szülötte is, akik meleg szavakkal köszöntötték
az új lelkészt.
Sándor Frigyes 1990-ben Galgagután szolgált, majd 1991-től Szirákon, Béren és
Egyházasdengelegen helyettesít. 1994-től 1997-ig Vanyarcon teljesít helyettes
szolgálatot a felesége mellett, a fiatalabb gyermekek érkezése alatt.
Három lányuk van: Ágnes – Nyíregyháza 1988, Anikó – Budapest 1991, Teodóra
– Budapest 1995.
Szolgálati idejük alatt Vanyarcon, az egyházi tulajdonért kapott kártalanításból,
valamint az Országos Egyház támogatásából új gyülekezeti hitéleti centrum épült. E
centrumot 1995. október 29-én avatta fel D.Szebik Imre püspök, Kalácska Béla esperes
és Sándor Frigyes helyi lelkész szolgálatával.
Szirákon is helyettesített – az Evangélikus Naptár szerint – 1993-ban, mert Mátis
András akkori helyettes lelkész szolgálata eléggé bizonytalan volt.
1997-ben Miskolcról Sárkány Tibor és felesége nyugdíjba vonulása után az
egyházközség közgyűlése Sándor Frigyes és Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi vanyarci
lelkészeket hívta meg az ottani gyülekezet élére lelkészi és másodlelkészi szolgálatra.
A miskolci evangélikus gyülekezet honlapja tudatja:
„A meghívó Miskolci Gyülekezet olyan neves lelkészek addigi szolgálatát tudhatja
magáénak, mint id. dr. Fabinyi Tiborét, akit 1967. szeptember 1-i hatállyal meghívták a
Teológiai Akadémia egyháztörténeti tanszékére. Átmenetileg Szebik Imre komáromi
lelkész kapott helyettes-lelkészi szolgálatra megbízást, majd 1968-ban Szebik Imrét
lelkésznek választották. A megnövekedett lelkészi feladatok elvégzésére Veczán Pál
másodlelkésszé lesz 1972-1976 között Miskolcon. Utóda Balicza Iván segédlelkész,
majd 1978-ban másodlelkész 1979-ig. 1985-ben a budavári, Bécsi kapu téri gyülekezet
Szebik Imrét hívta meg lelkészének, helyére Sárkány Tibort és feleségét Sárkányné
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Horváth Erzsébetet választották meg Miskolcra, akik 1985-1997-ig, nyugdíjba
vonulásáig szolgáltak itt.”
„Az új lelkészek (a Sándor házaspár) beiktatására 1997. szeptember 6-án került
sor. 1997. október utolsó vasárnapján ünnepelte a gyülekezet a templomának 200. éves
fennállását. Ennek kapcsán a közgyűlés határozatot hozott, hogy ezt követően minden év
októberének utolsó vasárnapja templomszentelési ünnepnap legyen.”
„A Miskolci Önkormányzattól az evangélikus egyház visszakapta államosított
ingatlanainak egy részét, így indulhatott el 2001. őszén egyházkerületünk
fenntartásában az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola.”
„Egyházközségünk tervei között szerepelt, hogy a templom mögötti (visszakapott)
épületben egy evangélikus óvodát és idősek napközi otthonát hozzanak létre, így
biztosítható a kisgyermek kortól az érettségiig a felnövekvő ifjúság nevelése, oktatása,
valamint az időskorúak támogatása.”
Sándor Frigyes 2005-ben missziói lelkész is az Északi Egyházkerületben, majd
esperes 2005-tól 2012-ig, majd helyére ezt követőleg egy fiatalabb lelkész került.
Jelenleg mindketten nagy szeretettel szolgálnak a miskolci gyülekezetben és
végzik e nagy gyülekezet és kapcsolódó intézményredszereik lelki szolgálatát, s a többi
miskolci keresztény gyülekezettel karöltve ápolják az ökuménét.
32. KLUCSIK JÁNOS h. lelkész (sz.:1929. június 7., Tordas – mh.: 2000.
augusztus 13., Pásztó, 71 évesen.)
Ittzés István lelkész írja a nekrológban:
„Klucsik János 1929. június 27-én született Tordason. 1954. augusztus 15-én
kötött házasságot Zsigmond Veronikával, akit „jobbik felének" emlegetett. Nélküle
szolgálata sem lett volna teljes. Felesége lelki és gyakorlati módon szolgált vele együtt.
Üzemmérnökként dolgozott tervező és kutató intézetekben. 1980-ban az első súlyos
infarktusa után megfogadta, hogy hátralévő éveit az Úr szolgálatának szenteli, akinek
gyermeke lett már gimnazista korában, egy alcsúti konferencián. Elvégezte az
Evangélikus Teológiai Akadémia Levelező tagozatát. A Fejér-Komáromi
Egyházmegyében tíz éven keresztül helyettesítő szolgálatokat vállalt. Érden általában
havi két alkalommal végezte a vasárnapi istentisztelet szolgálatát. Bekapcsolódott
egyházunk Lelki Segély Szolgálatába, amit 1993-tól irányított. Evangelizált az EKE
csendes hetein és hirdette a Krisztust, ahol tehette. 1991-ben kezdte meg béri
szolgálatát, ahol 1992. november 20-án szentelte D. Szebik Imre püspök diakónus
lelkésszé. (63 évesen)”
A szarvasi és más gyülekezetek honlapjai írták:
„1984-ben Nobik Erzsébet lelkésznő és Dr. Sárkány Angyal doktornő vezetésével
hetente tartottak „egyházi gyógyító” alkalmakat a Szarvas-ótemplomi gyülekezetben.
Ezek nyomán 1992-ben magalakult a Középhalmi Misszió, a visszakapott középhalmi
(tanyai) iskolát hatvannégy férőhelyes konferenciaközponttá alakították.
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Az évek során több lelkész is szolgált a csendes heteken rendszeresen, így Klucsik
János is és még sokan mások. A délutáni evangelizációs alkalmakon mindig meghívott
vendégek szolgáltak. Fontosak számunkra a magán- és lelkipásztori beszélgetések, a
bizonyságtételek és a közös imádság. Örültek azoknak a már szabadult testvéreinknek,
akik újra meg újra részt vesznek alkalmainkon.”
A szarvasi misszióhoz hasonlóan a Fraternitás Magyarországi Evangélikus
Lelkészek Közössége egyhetes konferenciákat hirdetett a gyógyulni vágyó
alkoholbetegek számára. A piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthon adott helyet
az ország minden tájáról érkező, különböző felekezetekhez tartozó – fél tucatnál
valamivel több – kiútkeresőnek és evangélikus segítőiknek. Ezeken is szolgált sokszor
Klucsik János testvérünk is 2000-ig. Már maga a környezet is fél gyógyulást jelentett:
csönd, friss, tiszta, levegő fogadta a betegeket ezen a Pest környéki településen. A
gyógyító hétről elmondható, hogy "Egyházunk mindig is gondot fordított az
alkoholproblémákkal küszködő emberek között végzett szolgálatra"
„A szolgálatból hívta haza az Úr Klucsik János testvérünket. Ahogy mondani
szoktuk: váratlanul, hirtelen, szinte előjelek nélkül. Ilyenkor megdöbbenünk, de Jézus
boldognak mondja azt a szolgát, akit az ő Ura „ilyen" munkában talál. Boldog
találkozás Krisztussal, akár Ő jön, vagy mi megyünk, ha akaratának teljesítése közben
találkozunk vele.”
„Hűséges helytállását csak 2000. augusztus 13-án bekövetkezett halála szakította
meg, illetve helyezte át Ura a megszámlálhatatlan sokaság közé, akik megfehérítették
ruhájukat a Bárány vérében. „Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel
és nappal az Ő templomában" (Jel 7,15) – szólt ravatala mellett az ige, a béri
evangélikus templomban. „Nem a szolgálat érdemeiért, hanem a Bárány véréért, a
bűneik bocsánatáért állhatnak pálmaágakkal a kezükben az Isten színe előtt, és a
Bárány elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz és az Isten letöröl szemükről minden
könnyet.”
„Isten szeretetének távlatai ezek, a világteremtő Isten törli le János szeméről is a
könnyeket. Volt miért sírnia ebben a világban. Először is saját bűnei miatt, testi-lelki
gyöngesége miatt, bántalmazások és megvetések miatt, az elveszettek és a vesztükbe
rohanók miatt. Micsoda drága ígéret, hogy maga az Isten törli le az ő könnyeit. Ezért
nem őt kell siratnunk, csak a veszteség fájdalmának könnyeit vigyük ahhoz, aki egyedül
tud vigasztalni, és egyedül tudja pótolni a hiányt kedves felesége, a gyermekek és az
unokák életében. Minden szónál többet mond, hogy mit is jelentett számára Bér, hiszen
nem Budaörsön, hanem a béri temetőben helyezték testét örök nyugalomra.”
A pásztói kórházban Verához utolsó szava elhaló hangon ez volt: „Verám, az Úrra
nézz!" – azt hiszem ez a mondat az ő lelki hagyatéka, szolgálatának lényege, arra az
Úrra mutatni, akinek szeretete erősebb, mint a halál.
ui. „Az Isten akaratában megnyugodva, fájdalommal tudatták, hogy Klucsik
Jánosné, született Zsigmond Veronika, a Béri Evangélikus Egyházközség hajdani
papnéja, kántora és hitoktatója életének 87. esztendejében visszaadta lelkét
Teremtőjének.”
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A család, a hozzátartozók és a gyülekezet az elhunyt életéért 2016. november 12én, a béri evangélikus templomban gyász-istentiszteletet tartott, majd testét ezután a
helyi temetőben helyezték örök nyugalomra.
33. BABKA LÁSZLÓ h. lelkész (1966. május 28., Vác –
A lelkész önéletrajzi közése és az evangélikus archívumok alapján.
Szirákon helyettesített: 1992-1998 között
A lelkész ősagárdi gyökerekkel rendelkezik, szülei egyszerű helybéli emberek:
édesapja, a váci DCM-ben (Dunai Cement- és Mészmű szerk.), majd az építőiparban,
édesanyja takarítónőként a váci kórházban dolgozott. Lánytestvére előbb Vácon vezető
óvónő, majd Felsőpetényben óvónő. Bátyja, Budapesten él, foglalkozása szobafestő.
Babka László Középiskoláját 1980-1984-ig a KGM fennhatósága alatt működő
váci Lőwy Sándor Gépipari Technikum és Szakközépiskolában (ma Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnázium a Piarista Rend tulajdonában) végezte.
Itt érettségizik 1984-ben nappali tagozaton a IV.A osztályban. Az iskola 2002-ben
kiadott jubileumi emlékkönyvében, mint „Akikre büszkék vagyunk” oldalain megemlíti
Babka László diákját, aki ma már evangélikus lelkész testvérünk is.
1984-ben a sikeres teológiai felvételi vizsgáját követően két hétre megkapta
katonai behívóját. (Ez a kor sajátossága volt, hogy a felvett fiú teológiai hallgatókat
azonnal elvitték katonának. szerk..)
Így 1984 közepétől 1986 februárjáig sorkatonai szolgálatát teljesítette Marcaliban.
Leszerelését követően az egykori NDK területén végzett 0.-ik éves hallgatóként
diakóniai szolgálatot. A Teológiai Akadémián 14 hallgató társával együtt 1991-ben
végez. Az Északi Egyházkerület lelkészképesítő bizottsága előtt 1993. július 3-án
sikeres vizsgát tett és lelkészi oklevelet szerzett.
Az ősagárdi gyülekezetben parókus lelkészként szolgált Kalácska Béla közel tíz
évig, Győri János Sámuel pedig ugyancsak tíz éven át, majd egy évig jobbára kisegítő
teológusok szolgáltak (Babka László, Füke Szabolcs és Szabó András).
Győri János Sámuel ősagárdi parókus lelkészként a felsőpetényi és a nógrádi
gyülekezeteket is pásztorolta.
Babka Lászlót ebben a kis nógrádi egytemplomos faluban és gyülekezetben, –
Ősagárdon, mint a falu szülöttét – D_Szebik Imre ppk. 1991. augusztus 22-én lelkésszé
avatta, mint már végzett teológust.
1991-1992-ben Bálint László esperes és Bálintné Varsányi Vilma lelkésznő mellett
a Vas megyei Celldömölkön teljesít segédlelkészi szolgálatot. Ezután az Északi
Egyházkerület lelkészképesítő bizottsága előtt 1993. július 3-án sikeres lelkészvizsgát
tett és lelkészi oklevelet szerzett öt társával együtt.
1992-ban Egyházasdengelegre került parókus szolgálatba, ahol a lelkész nélkül
maradt sziráki evangélikus gyülekezetet is pásztorolta helyettesként.
1992-ben feleségül vette Szresen Ágnest, aki jelenleg matematika-kémia szakos
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tanár az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban.
Két lánygyermekük van: az idősebb leány, Anna szintén lelkészi pályára készül,
folytatva édesapja hivatását. Fiatalabbik lánya a BME (Bp. Műszaki Egyetem szerk.)
Építészmérnöki fakultásán tanul.
1998-ban Egyházasdengeleg lelkészeként még a közeli Heréd és Erdőtarcsa kis
evangélikus gyülekezeteit is gondozta. 1998. augusztus 23-án iktatták lelkészi
szolgálatba Ikladon, azóta is ott szolgál.
Zenészi elkötelezettségéről annyit, hogy énekkarosként szívesen vett részt Győri
János Sámuel oratóriumainak előadásában. Ikladon – a Karácsonyi ünnepkörben – szép
zenei hangversenyeik is vannak, meghívott zenészek és kitűnő szólisták
közreműködésével.
Szolgálata a gyülekezi szolgálatokon túl kiterjed az Észak Pesti Egyházmegye
vezetőségi munkájára is, ahol esperes-helyettesként tevékenykedik 2006 óta.
2012-ben az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye tizenöt
egyházközsége egyhangúlag szavazott ismét bizalmat az elmúlt ciklusban az
egyházmegyei elnökségnek: Mekis Ádám esperesnek és dr. Roncz Béla felügyelőnek.
Az ünnepélyes beiktatásra május 20-án került sor az esperes szolgálati helyén, Acsán.
Az esperes iktatását az egyházmegye korelnök lelkésze, Eszlényi László (Csomád),
illetve Babka László (Iklad) esperes-helyettes végezték. A felügyelőt az immáron újra
beiktatott esperes fogadta hivatalába.
Az EVELET írja azt is, hogy „Pesterzsébet és Iklad között evangélikus
testvéregyházi kapcsolat is működik. 1999 őszén a pesterzsébeti gyülekezet kirándulást
tett; egyik úti céljuk Iklad volt. Szeretettel fogadták őket; őszinte érdeklődés, testvéri
beszélgetés eredményeként fogalmazódott meg a két gyülekezetet összekötő évenkénti
találkozások igénye.”
„Mindkét gyülekezet presbitériuma támogatta a lelkészeknek a szorosabbá
fűződő kapcsolat kialakítására vonatkozó javaslatát. Az előzményekhez tartozik, hogy
Győri János Sámuel Ősagárdon a lelkésze volt, és ez az ismeretség is közrejátszott
abban, hogy ilyen könnyen és hamar rendszeres találkozások kezdődtek el. 2000-től
évente kétszer találkozik a két gyülekezet. A találkozó mindig egy teljes vasárnapot ölel
fel. A délelőtti istentiszteleten a vendég gyülekezet lelkésze szolgál. Általában az érkezők
énekkara, kisebb csoportja énekkel, verssel gazdagítja még az alkalmat.”
„Ikladon házaknál történik a megvendégelés, ami jó lehetőséget ad arra, hogy a
családok közelebb kerüljenek egymáshoz, jobban megismerjék egymást. Közösen
szerveznek konfirmandus-, ifjúsági és családos hétvégéket, táborokat, Túrmezeiszavalóversenyt, oratóriumos bemutatót és színdarab-előadást is. Különleges élmény
volt számunkra Ikladon részt venni egy igazi aratási hálaadó istentiszteleten, látni a
gyümölccsel és új kenyérrel földíszített oltárt. Más alkalommal a szüreti mulatság
népviseleteseiben is gyönyörködhetünk.”
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34. SZMOLÁR ATTILA h. lelkész (sz.: 1973. február 1., Nyíregyháza –
(2009. márc-i. Albertirsai Híradó helyi újság-ból, mint a 8 sz. vk. képviselő
jelöltje, rövid önéletrajzi részlete)
Szirákon helyettesített: 1998-1999 között
„1973. február 10-én születtem Nyíregyházán. A Nyíregyházi Kossuth Lajos
Gimnáziumban érettségiztem, majd elvégeztem az Evangélikus Hittudományi
Egyetemet. Egy évig ösztöndíjas voltam Finnországban. 1997. július 27-én avatott
lelkésszé D. Szebik Imre püspök. 1998. május 9-én kötöttem házasságot Török Anna
Hajnalkával. Ma háromgyermekes boldog családapaként élek Albertirsán. „
1997-es lelkészszentelésekről beszámol az evangélikus naptár is, ahol Szmolár
Attila mellett még két lelkészjelölt is fogadalmat tesz, mint nyíregyházi gyökerű
evangélikus. Ezt követőleg az evangélikus névtár 1997-ben Malomsokon, ott szolgáló
segédlelkészként mutatja.
Ezt követőleg egy röpke szolgálatra Egyházasdengelegre kerül, s kapcsolódóan
sziráki helyettes lelkész is lesz, de bizonyára – mint városhoz szokott ember – nagyobb
városba és népesebb gyülekezetre vágyik, ahol iskola és szociális otthon is van.
Így szépen folytatódik lelkészi pályája Albertirsán, mint ahogy azt politikai,
képviselőjelölti ajánlásában lelkesen fel is sorolja. Albertiből – 2001 Nagypéntekén –
rádiós istentiszteletet közvetítettek lelkészi szolgálatával a Kossuth rádióban.
Megszervezte az Alberti Ifjúsági Énekkar-t. A helyi szeretetotthon igazgató lelkészeként
működött 2001-2004 között. A régi intézmény épületét teljesen újjáépítették, korszerű
egy- és kétágyas, külön fürdőszobás apartmanokkal, ahol akkor 62 idős rászorulót
ápoltak. 2006. januárban indultak el a szociális alapszolgáltatások is. Korszerű
ravatalozót építtet az evangélikus temetőben.
„A megnyesett fa kizöldül” mottóval Megtartóerő-tábort szervez Albertiben 2003ban neves közszereplők jelenlétével.
„Amint azt az alberti gyülekezet lelkészétõl, Szmolár Attilától megtudta az
EVELET olvasó, immár hatodik alkalommal rendeznek ilyen – határon túliakat és
anyaországiakat egyaránt – vendégül látó tábort. 2002-ben született az ötlet, hogy
2003-ban az albertiek vállalják magukra a szervezői feladatokat. A 80 táborozó
istentiszteleten Horkay László kárpátaljai református püspök és Mike Zoltán református
lelkipásztort hallgathatták meg Szilágysomlyóról.”
„A közös nyelv és a Krisztusba vetett hit kötött össze határon túli magyar és hazai
protestáns fiatalokat. A tábor célja – nevéhez híven – az volt, hogy megtartó erőt adjon
minden résztvevő számára, a 15 és 33 év közötti fiataloknak.”
„Tőkés László ref. ppk a „Szellemi honfoglalás”-ról, valamint Németh Zsolt
orszgy.kv. a „Remény és jövő”-ről szólt az egybegyűltekhez. Az offertóriummal a
nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Gimnázium újraindulását támogatták.”
„A záró-istentiszteleten Szmolár Attila végezte az igehirdetés szolgálatát. A
prédikáció kiindulópontja a tábor hetére választott mottó – „A megnyesett fa kizöldül”
– volt. A helyi gyülekezet pásztora egyebek mellett arról beszélt, hogy az elmúlt
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napokban erősödhettek egymás hite és bizonyságtétele, az egy nemzethez tartozás
tudata által. Azt kérte, hogy vigyék magukkal és adják is tovább mindazt, amit itt
kaptak, és azzal a reménységgel térjenek haza, hogy az ő életükben is valósággá lesz
Isten ígérete: „A megnyesett fa kizöldül”.
„A templomi együttlét igényes kulturális programmal zárult” (olvashatjuk
fentieket az EVELET-ben Gazdag Zsuzsa tollából)
A lelkész 2005-ben született második fiú gyermekéről örömmel számol be az
evangélikus újságban.
Szmolár Attila lelkész jó kapcsolatokat ápolt a városi vezetéssel, bekapcsolódott a
település közéletébe is. Többször ünnepi beszédet mondott nemzeti ünnepeken.
Albertirsa kulturális életének színesítése érdekében 2002-ben útjára indították a
Tessedik Sámuel kórusfesztivált, szervezte a Tessedik Napok megünneplését is.
2009. márciusi Albertirsai Híradó helyi újságból megtudjuk, hogy a lelkész a 8 sz.
vk. képviselő jelöltje. Mint leendő helyi politikusként mondta: „A jelöltség
elvállalásában fontos szerepet játszott az az összefogás, amely személyem körül
kialakult. Fontosnak érzem a körzetben élők hiteles képviseletét.” Márciusban még
kampánygyűlésre hívogatta a választópolgárokat, de 2009. szeptemberének újsághíre
már az, hogy a „Hűtlen kezelés gyanújába” keveredett az albertirsai lelkészt evangélikus
püspöke felfüggesztette a lelkészi hivatásának gyakorlása alól, majd a fegyelmi eljárás
végén elbocsátotta a lelkészi szolgálati jogviszonyból. Az okozott kárt Szmolár
megtérítette, de a döntés ellen nem élt keresettel.
„Isten már megbocsátott” – mondta a híveknek utolsó prédikációjában a lelkész.
Ezután a lelki élet folytatásaként a másodlelkész Túri Krisztina személyében
huszadik lelkészét iktathatta be szolgálatba Albertiben dr. Fabiny Tamás püspök.
Krámer György esperes és Brebovszkyné Pintér Márta a Női Missziói Szolgálat
referense szolgáltak mellette.
Szmolár Attila ezt követőleg polgári pályán folytatja tevékenységét Vácon, mint
Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja igazgatója dolgozik, ahol az intézet
széles körben nyújt 118 fő bentlakó, 60 fő nappali klubbos és 54 fő házisegítségnyújtásban részesülő ellátottak részére magas szintű ellátást. Itt Szmolár kamatoztatja a
szociális területen már megszerzett gyakorlatát, szervezheti az otthon életét.
35. TÓTH ATTILA h. lelkész (sz.: 1964. július 13., Nyíregyháza –
A lelkész önéletrajzi közlése és az evangélikus archívumok alapján.
Evangélikus lelkész, pedagógus, projekt-menedzser, hitoktató, gyermek-dráma
játék oktató, hittantanár.
Szirákon helyettesített: 2000-2004 között
Édesanyja adminisztrátor, édesapja gépkocsivezető volt. Egyedüli gyermekként
nevelkedett fel. Általános iskoláját Nyíregyházán végezte 1970-1978 között, majd
1978-1982 között a nyíregyházi Bánki Donát Szakközépiskolába járt és vezetékes
távközléstechnikai műszerész szakon végzett.
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1982 őszén beiratkozott az Evangélikus Hittudományi Akadémiára. Az első év
végén 1983 augusztusában elvitték katonának Lentibe. 1983.augusztustól 1985.
februárig volt sorállományú katona. Leszerelés után folytatta megszakított tanulmányait
az Evangélikus Teológiai Akadémián (ma Hittudományi Egyetem), melyet 1988-ban
fejezett be.
1988. július 2-án, a Kelenföldi Evangélikus templomban dr. Nagy Gyula Északi
Egyházkerületi ppk. lelkészé szentelte. 1988. július 9-én házasságot köt a nyíregyházi
Evangélikus Templomban Povazsanyecz Ildikó Judittal, aki itt, a Jósa András Megyei
Kórházban az újszülött osztályon dolgozott. Házasságukat két gyermekkel áldotta meg
az Isten (1992-ben Tóth Attila; 1994-ben pedig Tóth Ákos). Gyermekeik nem lelkészi
hivatást választottak maguknak.
Az Északi Egyházkerület Lelkészkepesítő Bizottsága előtt 1989. június 8-án
lelkészi vizsgát tett és oklevelet kapott Tóth Attila egri segédlelkész további 7 társával
együtt, így választható lelkésszé vált. 1988-1993 között Egerben segédlelkész egy évig,
majd beiktatott lelkész.
1993-tól 1999-ig már szegedi lelkész és gondozta a makói evangélikus
gyülekezetet is. Makó gyülekezete 1998-tól a szegedi egyházközség leányegyházává
alakult. 2000-ben az Egyházasdengelegi gyülekezetbe hívták a rövid ideig itt szolgált és
Albertibe távozott Szmolár Attila lelkész helyére. Helyben nem lakó lelkész lévén
helyettes lelkészként Szirák és Kisbágyon valamint Erdőtarcsa gyülekezeteit is
pásztorolja. Szívesen emlékezik a Szirákon eltöltött évekre is, miután gyermekei –
sziráki társaikkal együtt – a szomszédos Vanyarcon jártak iskolába.
Itteni szolgálata idején 2002. szeptemberben evangélizációs alkalom is volt
Egyházasdengelegen. Gáncs Péter missziói lelkész evangélizációs igehirdetése,
szabadtéri úrvacsora a parókia és gyülekezeti ház kertjében Szabó András esperes, Tóth
Attila házigazda lelkész és a vanyarci énekkar közreműködésével. Kreatív
gyermekmunka, speciális diaképes vetítés is volt ott, mindeközben „kerti party” is igazi
nógrádi vendéglátással. A nagy érdeklõdés (mintegy 130 fõ) bizonyította, hogy a
tradicionálisnak mondott gyülekezetek is nyitottak az újra, vonzó programmal, jó
szervezéssel örömmel mozdulnak, és reménység szerint mozdítanak másokat is az ige
szavára.
Egyházasdengelegi éveiben (2002-2004 között) középiskolai református
vallástanár képesítést (diplomát) szerzett a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karán.
A lelkész 2004-ig szolgál e nógrádi körzetben, majd Várpalota evangélikus
gyülekezetébe távozott, ahonnan a veszprém megyei Tés település evangélikusait is
gondozta helyettesként. Gyerekeik itt folytatták iskolai tanulmányaikat. Felesége
először a várpalotai majd később a veszprémi kórház újszülött osztályán dolgozott.
2007-2008 között – tekintettel az ottani evangélikus óvodai intézményre – a lelkész
„Gyermek- dráma játék gyakorlati képzés”-t szerez a Magyar Individuálpszichológiai
Egyesület (MIPE) szervezésében.
„2005. október 30-án a zsúfolásig megtelt templomban ünnepelték Várpalotán a
városukban méltán elismert, nagy hírű Evangélikus Keresztyén Óvoda alapításának
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tizenötödik évfordulóját. A hálaadó istentiszteletre a vezetõ óvónõ és munkatársai
számos közéleti vendéget is meghívtak a városból és környékérõl. Tóth Attila lelkész a
34. zsoltár szavaival köszöntötte az ünneplõ vendégsereget: „Áldom az Urat minden
idõben, dicsérete mindig ajkamon van!” (Zsolt 34,2). A változatosan összeállított
ünnepi műsorban a legkisebb gyermekek és az egykori óvodások mellett felnõttek,
szülõk, nagyszülők, óvónők, presbiterek fogadták meg a zsoltáros szavait. A több mint
háromszáz éves gyülekezetben mindig fontos szerepet játszott a tanítás és az oktatás.
Hrabovszky György (1788–1795) idején árvaházat, majd késõbb népiskolát alapítottak
a palotai evangélikusok. Az idõ elõrehaladtával lehetõség nyílott arra, hogy evangélikus
keresztény nevelésben részesüljenek a legkisebbek is.” – írja az egyik helyi honlap.
A lelkész folyamatosan képzi magát: önkéntes menedzserképzésen vesz részt.
A lelkész 10 évet szolgált Várpalotán. Ottani működését aktív közéleti
tevékenység jellemezte, főképp az egyház alapítványán keresztül sok programot
valósított meg segítőivel. Tóth Attila mindig igyekezett a segítségére lenni a nehéz
helyzetben lévő embereknek, sokat foglalkozott a fiatalokkal is.
2014. február végén a lelkész elköszön a várpalotai evangélikus gyülekezettől és
2014. március 1-től Kölcsén szolgál. Családjával Kölcsére költözött, egy 2013 őszétől
megüresedett a lelkészi helyen szolgál tovább.
Még a lelkész érkezése előtt, elődje szolgálata idején parókia felújítások kezdődtek
Kölcsén. Az EVELET írja: ”Nyíregyházától még másfél órányi autóútra található
Kölcse, a keleti evangélikus „végvár”. Ahogyan dr.Fabiny Tamás, az Északi
Egyházkerület püspöke 2006.november 19-én, a megújult parókiáért tartott hálaadó
istentiszteleten mondta: „Bár sokak szerint Kölcse az evangélikus egyház térképén is a
világ végén található, mégis azt tapasztalom, hogy e közösség Isten tenyerén van.”
„A másfél ezer lakosú település lutheri hagyományokat õrzõ gyülekezetét és a
környezõ hatalmas, félmegyényi terület evangélikusait korábban Labossa László
gondozta. 2004 szeptembere óta Melich Mihály – gyülekezeti munkatársként – látta el a
lelkészi feladatokat. Felesége pedig, aki hitoktatóként a három gyermekükkel otthonról,
a háttérben végezte a gyülekezet építését. 2014. május. 24-én Kölcsén lelkésziktatás
volt. Tóth Attila volt várpalotai lelkészt iktatta be kölcsei parókusi állásába Zsarnai
Krisztián esperes, az igehirdetés szolgálatát ismét Fabiny Tamás püspök végezte. Az
esemény nagyon fontos a kis gyülekezet életében, hiszen az elmúlt tíz évben nem volt
parókusa Kölcsének és összesen 51 év telt el a gyülekezet életében az előző lelkész
beiktatásától. Tóth Attila lelkész Labossa Lászlót (42 év) és Melich Mihályt (9 év) követi
az igei szolgálatban Kölcsén.”
2014. december 19-én Tóth Attila evangélikus lelkész Balog Zoltán minisztertől
(EMMI) elismerő oklevélben részesült kiváló szakmai munkájáért „az önkéntesség, a
közjó ellátása, a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként". „A Várpalotán eltöltött 10 év lelkészi- és társadalmi
munkájának fontos elismerése ez a társadalom és világ részéről” – vélekedett
kitüntetéséről a lelkész.
A lelkész szervezésével, – aki kamatoztatva elméleti tudását és tapasztalatait –
pezsgő hitbéli és közösségi életet alakított ki ezen négyfelekezetű szatmári településen,
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Kölcsén. Egymást segítő, másokat bevonó, határokon átnyúló, felekezetközi programok
hívják be az embereket – különösen a fiatalokat – az evangélikus gyülekezet
közösségébe. A új lelkész – a fiatalok megnyerésére – kiválóan használja a ma
alkalmazott technikákat: személyi számítógép, internet, hangszeres játék, túrák
szervezése.
36. BARTOS ZOLTÁN h. lelkész (sz.:1961. október 23., Bercel –
Szirákon végez helyettesítő szolgálatot: 2005 óta
Horváth-Hegyi Olivér EVELET (2003 – 48, 2005-40) nyomán a lelkész életrajzi
kiegészítésével
„A Nógrád megyei Bercelen született, Galgagután nevelkedett, általános iskoláját
részben ott, részben Nógrádkövesden végezte. Középiskolai tanulmányait Dunakeszin
folytatta, Hitbéli elkötelezettségét családja baptista közösséghez való kötődése
határozta meg még Galgagután.”
„Bartos Zoltán 1982-ben felvételizett a baptista teológiára, a végzés után 1987-től
1993-ig a szekszárdi körzetben végezte munkáját, amely hetente 11 igei szolgálatot
jelentett. Ezt követően a csömöri és cinkotai baptista gyülekezetben kezdődött az a
tízéves periódus, mely alatt a helyi evangélikus lelkésszel, Solymár Péterrel szoros
baráti, testvéri kapcsolatot alakított ki. Több esetben „adták kölcsön” neki az
evangélikus templomot, mert a baptista imaház kicsinek bizonyult az ottani baptista
gyülekezetnek.”
„Bartos Zoltán nem ekkor ismerkedett meg egyházunkkal: gyökerei, családi
kötelékei már egészen fiatal korában lehetővé tették számára a lutheri hagyományok
megismerését, gyakorlását. Szenteste például minden évben a galgagutai evangélikus
templomba ment családjával, mivel a helybeli baptista gyülekezetben nem tartottak
akkor istentiszteletet.”
„Az evangélikus többségű Galgagutáról származó Bartos Zoltán néhány éve még
baptista lelkipásztor volt, 2003.november 22-én azonban hivatalosan is elkötelezte
magát egyházunk és az evangélikus lelkészi szolgálat mellett. Új szolgatársunkat D.
Szebik Imre püspök avatta lelkésszé az aszódi templomban.”
„Egy életében bekövetkezett törést követően döntött az evangélikus egyház mellett.
2003 februárjában Aszódon kezdte meg szolgálatát Detre János esperes határozott
vezetése alatt gyülekezeti munkatársként. Néhány hónappal később a szigorított
lelkészvizsgán jó eredménnyel végzett, így lehetővé vált, hogy D. Szebik Imre püspök
felszentelje 2003.november 22-én, Aszódon, az evangélikus hitvallásokat és a lutheri
tradíciót immáron magáénak valló lelkészt.”
„A püspök prédikációjában kiemelte: aki az eke szarvára teszi a kezét, és
előretekint, az alkalmas a szolgálatra. Ehhez tartozik az a speciális feladat is, amely
többek között a nógrádi régióban vár az ott szolgáló lelkészekre: a cigányság
megszólítása. Elengedhetetlen, hogy megismerjék Jézus nevét, a krisztusi életformát,
ezért egyházunknak feladata és kötelessége a cigánysággal való foglalkozás, törődés.”
„Az ünnepi istentiszteletet az aszódi gyülekezet kórusának éneke gazdagította. A
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templomi alkalmat követő szeretetvendégségen megtapasztalt szeretet, elfogadás és
várakozás, a szívélyes köszöntők sora ékes bizonyítéka annak, hogy egyházunk egy
Jézus ügye iránt szívből elkötelezett szolgálattevővel gyarapodott.”
„Szebik Imre püspök döntése alapján Bartos Zoltán az egyházasdengelegi és a
sziráki egyházközségekben (az előbbi 270, az utóbbi 150 lelket számlál) kezdi meg
evangélikus lelkészi szolgálatát, melyhez társa és három gyermeke biztosít számára
majd szeretetteljes hátteret.” Örömteli hír az, hogy a lelkész munkájának folytatója is
van a családban, lánya 2017-ben az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész szakos
hallgatója.
A Nógrád megyei Egyházasdengelegen a gyülekezet egy akarattal kezdett bele a
leromlott állapotú lelkészlakás felújításába, hogy a frissen beiktatott lelkipásztorának és
családjának lakható otthona lehessen. Az egyházasdengelegi parókia szentelésének és
Bartos Zoltán lelkész beiktatásának ünnepi istentiszteletét 2005-augusztus 27-én
tartották, melyen D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, Szabó András
Nógrád megyei esperes, valamint Tóth Attila egykori egyházasdengelegi lelkész
szolgált.
„Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív…” D. Szebik Imre a (Zsid
13,9b alapján) tartott igehirdetésében az anyagi és kapcsolati tőke kategóriái mellett az
örök élethez szükséges kegyelmi tőke fontosságáról is beszélt. „Ha a kegyelmi tőkét
megkapjuk, áldott lesz az életünk” – hangzott az igehirdetés központi gondolata. Bartos
Zoltán iktatási prédikációjában Sámuel elhívásának jól ismert történetét (1Sám 3,1–10)
magyarázta: „Ahhoz, hogy az ember Isten elé álljon, a templom a legméltóbb és a
legmagasabb rendű, megszentelt hely. Újra meg kellene tanulnunk, amit a régiek
gyakoroltak: az emberek minden egyes alkalommal, amikor elhaladtak előtte,
megsüvegelték a templomot, mert azt így tanították nekik. Ezzel Isten iránti tiszteletüket
és szeretetüket fejezték ki.”
„A szentelési és iktatási istentiszteleten az egyházasdengelegi kórus is énekelt,
melyet a lelkész felesége, Bartos Zoltánné vezetett. Az istentisztelet után ünnepi
közgyűlés keretében vették jegyzőkönyvbe Bartos Zoltán beiktatásának eseményét, majd
egymást követték a köszöntők, köztük Benczúr László egyházkerületi felügyelő beszéde.
Ezután a gyülekezet átvonult a parókia udvarára, ahol sor került a felújított épület
felszentelésére is.”
A nagyrészt pályázati úton összegyűjtött, közel ötmillió forintos összegből
renovált, egyházasdengelegi százéves épületen végzett munkálatokat a tizenhat fizetett
vállalkozón kívül harminchét gyülekezeti tag is segítette. (A gyülekezet mintegy
nyolcszázharmincegy munkaórával járult hozzá a munkálatokhoz.) Az együttlét a
parókia megtekintésével és szeretetvendégséggel folytatódott.
„2005-ben Bartos Zoltán lelkész szolgálata idején újult meg két istenháza is. A
szlovák gyökerű nógrádi evangélikus falvak közül immáron az igére vágyakozó sziráki
és az erdőtarcsai közösséget is megújult liturgikus tér fogadja. 2005. szeptember 25-én,
vasárnap délelőtt a német és holland betelepült családok által „globalizált” falu, Szirák
és környéke adhatott hálát a gyönyörûen felújított templomért, délután pedig az
erdőtarcsai gyülekezet ünnepelhette a kápolnából lett kis templom felszentelését. A

70

A SZIRÁKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZEI

sziráki gyülekezetbe több mint ötven évvel ezelőtt látogatott püspök, így különleges
alkalom volt számukra a hálaadó istentisztelet, amelyen az Északi Egyházkerület
lelkészi vezetője, D. Szebik Imre hirdette az evangéliumot. A püspök Mt 11,28 alapján
tartott igehirdetésében utalt arra, hogy …”a templom mindenkit hív; küszöbét át kell
lépnie a szülők nélkül felnövő, szeretetre éhes gyermekeknek, az úttalan utakon járó
fiataloknak, a szürke életet élő, a legnehezebb terheket viselő középnemzedék tagjainak
éppúgy, mint a beszélgetésre vágyó, utolsó szívdobbanásukat váró idős embereknek.
Isten hívása nem felszínes, mert erő, hatalom, irgalom és szeretet rejtőzik benne.”
„A liturgiában a Nógrádi Egyházmegye esperese, Szabó András, valamint az
Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség helyettes lelkésze, Bartos Zoltán
segédkezett. Bartos Zoltánné munkája eredményeként a hittanosok szolgálata, az
énekkar és Szebik Imréné éneke gazdagította az országunk egyik legszebb templomáért
tartott hálaadó istentiszteletet. A tizenöt évvel ezelőtt elkezdett renoválási munkálatok
végét a fényességével is hívogató templomtorony elkészülte jelentette. Ebben a sziráki
felügyelő, néhai Kopka László adományának, szervezői munkájának is jelentős része
volt. „
„A délután folyamán az Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközséghez tartozó
Erdőtarcsán a szintén dombocskán található, kriptából átalakított kis templom
szentelésére került sor, ahová ”immáron az élő Úr hívja az élőket az örök életben való
hitre” – hangzott el Szebik Imre igehirdetésében. A harminc-harmincöt fő befogadására
alkalmas kistemplom ünnepén több mint százan vettek részt.”
A mostani lelkész mondja: „Van egy lelkes templomba járó mag, akiket egyben
kiváló munkatársaknak is tartok. Sajnos a gyülekezet létszáma nem túl nagy. Az a
bizonyos „hajdani fény”, amiről sokat hallok az idősektől, mára ugyancsak megkopott.
Ennek ellenére nem osztom azon némelyek véleményét, akik Szirák végét jósolgatják.
Hiszek a közösség megerősödésében, főleg azért, mert ennek nem mi esendő emberek,
hanem az örökkévaló Isten a garanciája.”
„Ittlétünk majd 14 éve alatt sok kedves embert ismertem meg, fiatalokat, időseket
egyaránt. Sajnos jórészüket, több mint 100 embert, már a végső útján is el kellett
kísérnem. Közöttük a teljesség igénye nélkül, olyan számomra ikonikusnak számító
személyek, mint pl. Laukó Jani bácsi, Falta Józsi bácsi, Kató néni, akiktől rengeteget
hallottam a gyülekezet múltjáról. Vagy Jakub Bözsi néni, aki az anyakönyvek szerint is a
valaha élt legidősebb evangélikus volt Szirákon. Száz éves korában temettük. Személyes
jóbarátom pedig, a mindenki által tisztelt és szeretett felügyelőnk Kopka László volt.”
„Fiatalokról is őrzök emlékeket. Jó tíz évvel ezelőtt még volt 8-fős konfirmandus
csoportunk. Sajnálatos, hogy mára egyszerűen elfogytak a gyerekek. Alig van 1-2
hittanos és konfirmandus. Mindezek ellenére jó reménységgel és sok imádsággal
vagyunk a jövő iránt.”
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Kedves Olvasó!
Megpróbáltam e kis füzetben összegezni az elmúlt évszázadok evangélikus
történéseit, szülőfalum, Szirák evangélikusságát szolgáló lelkészeinek, segítőinek,
evangélikusainak tükrében.
Sziráki lelkészeink gyökerei, szolgálati helyei nagyrészt mára már – a nagyhatalmi
törekvések, s a sorozatos politikai döntések után – mint szlovákiai települések találhatók
a térképen (122 érintett település). Tájékoztatásként összegzem, a ma Szlovákiában
található, a régi magyar vármegyék szerinti evangélikus testvéreinket táblázatosan (ld.
még a hátoldal térképét is):

A mai Szlovákiában lévő evangélikus templomok (gyülekezetek): 465
MagyarországMagyarországMagyarországdb
db
db
régi vármegyéi
régi vármegyéi
régi vármegyéi
Abaúj-Torna
Árva
Bars
Gömör-Kishont
Hont
Komárom

6 Liptó
33 Szepes
50
9 Nógrád
63 Trencsén
38
6 Nyitra
17 Turóc
17
73 Pozsony
28 Zemplén
9
48 Sáros
36 Zólyom
30
2
Jómagam is hálás szívvel és szép emlékekkel gondolok néhai evangélikus
presbitereinkre, kiknek a presbiteri gyűlésre hívó jelenléti ívet az 1950-es években, –
Breuer Oszkár bácsi, lelkészünk idejében – gyerekként, személyesen hordoztam a
házakhoz értesítésként, aláírásra:
Bacsúr Pál felügyelő, Bánáti János, Dobrota Gyula, Dudás Mihály, Falta József
egyházfi, (felügyelő, gondnok), Fucskó András, Graf Mihály, Habán Mihály,
Hlavacska János (apám), id. Fucskó József, Jámbor Gyula egyházfi, Kollár István,
Laukó János, Marcsik János, Mladoniczki János, Rúga Dániel, Rúga György, Rúga
János, Sólyom Mihály, valamint Orem Aranka és Borszék Katica diakonisszák és a
többi néhai Evangélikus Testvérem.
Remélem lesz olyan szorgalmas személy a felnövekvő generációkban, aki majd
folytatja e megkezdett munkát. Feltárja a hiányosságokat, kijavítja az írás hibáit, s
kiegészíti e történeteket.
Ehhez kívánok mindenkinek Krisztusba vetett szilárd hitet az eljövendő időkben.
Erős vár a mi Istenünk!

a szerkesztő
Elérhetőség:
Hlavacska András
Mobil: 06/30 9434 866
5100 Jászberény, Rákóczi u. 35.
hlavacska46@invitel.hu
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SZIRÁKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZEI

Rövidítések

Jelentése

Rövidítések

Jelentése

a.e.
ágost
akad.
áll.

kir.
köv.
l.
l.e., Leányegyh.

királyi
következő
lelkész
Leányegyház(-ak)

br.
D

anyaegyház
ágostai
akadémiai
állami
Bányai (egyház)Kerület
báró
Németország

DI
DT

Dunáninneni
Dunántúli

egyh.
egyházker.
egyhf.

BK

Lelk., L,, lk

Lelkészek(-ek)

egyházi
egyházkerület
egyházfelügyelő

luth.
lye.
m.
Mf., mf.
na
ntű
orsz.

lutheri (lutheránus)
lyceumi
magán (magyar)
Másodfelügyelő,
nincs adat
nagytiszteletű
országos

egyhm., ehm.

egyházmegyei

orsz.gy., országgy.

országyűlési

esp.
ev., evang.

esperességi
evangélikus
Evangélikus Élet
újság

polg.
ppk

polgári
püspök

prof

professzor

EVELET
evg-tp

evangélikus templom

prot.

protestáns

év.n.

év nélkül

pta

puszta

ÉEK

Északi Egyházkerület

ref.

református

f.e., Fiókegyh.
Fel., F., f.
Fg.
ford.

Fiókegyház(-ak)
Felügyelő(-k)
felügyelő-gondnok
fordítva (fordította)

rk.
róm. kat.
s.
SK

G.

Gondnok(-ok)

sz.kir., SZKV

gr.

gróf

szórv., Szv., Sz.

h.

helyettes

szup-int-ppk.

Harangszó
hitv., h.
HT

evangélikus újság
hitvallású
Harangtorony

tan.
tdő
teol.

rendkívüli
római katholikus
segéd
Szlovákia (mai)
szabad királyi
(városok)
Szórvány(-ok)
szuperintendens,
püspök
tantanácsos,tanító
tisztelendő
teológiai

I

Olaszország

theol. akad.

theologiai akadémiai

ig.

igazgató

int.
isk. iskol.
izr.
KGY
ker.

intézeti
iskolai
izraelita
Közgyűlés
kerületi

tört.
tud.
újszöv.
unit.
uo.

történeti
tudományos
újszövetségi
unitárius
ugyanott

iskolai.

Hlinicerus György
(1611 körül)

14

13

12

11

10

9

na.

1693, Bártfa, Zabler Jakab,
SZKV szup-int-ppk.

1655 körül?

1632-12-13, Csejte, Martini
Miklós, BAJMÓCI szup-intppk.
estleg tanító is lehetett?
1699, Bártfa, Zabler Jakab,
SZKV szup-int-ppk.

1651-05-18, Peres, Kalinka
Joachim BICCSEI szup-intppk.idejében.

na.

Barholomaeides János
László emlékiratai és Z 29,
117 old.

na.

na.

1699/ Z 75, 126 old.

na.

1632/GII. 6 (19)

1651/I/d 9.34 4/42/6 o.,
GIII. 26,40

na.

Martiny Sámuel
(1677-1744)

1703-05-10., Kükemező,
1703/V.49 261 o.,
Zabler Jakab, SZKV szup-int1703/ Z 115, 132 old.,
ppk.
na.
Licentiatus, ideiglenes ?
na.
1658-07-10., Bajmóc,
Michali(de)sz János
1658/GII. 37 (15)
Tarnóczy Márton, BAJMÓCI
(1638?-1718)
szup-int-ppk.
Turdelius Sámuel
1697-05-28, Bártfa, Zabler
1697/ Z 67, 125 old.
(Drozdik)
Jakab, SZKV szup-int-ppk.
(1676?-1732)
Glosius Dániel
1726-11-11, Csetnek, Antoni
1726/GI. 20(49)
(1703-1755)
Sámuel, GÖMÖRI szup-int-ppk

Bartholomeides János
(1650 körül-1709)

5 Mihók János
Hrdina András
6
(1640?-1734?)
Sincellius vagy
7
Snicelius János.
Péterman (Petrman)
8 György Mihály?
(Mihók Péterman?)

4

2 Ideiglenes személy?
Crit vagy Chut
( Crispi? ) János ,
3
mások szerint Georg
Tzut?

1712-1732
1732-1755

Balassagyarmat, Tótgyörök
(Galgagyörk), Szirák

1708-1712

na.

Lest, Ostro Luka, Szirák

Bajmóc, Szirák, Ősagárd,
(Sáros- ) Kőszeg?

na.

1705-1708

1700-1704

Kálnó, Klenóc?, Liptó,
Kispalugya, Mindszentfalva,
Czerowó?, Csővár, Szirák
Aszód, Cinkota, Szirák, Lest,
Alsóesztergály, Turmező

1691 körül

1688-1697 ?

1659 körül

1662-1691?

1662- ??

1658?-1662?

na.

1647 előtt

Szirákon
szolgált

Báth, említése 1674 körül a
komáromi erődnél, az üldöztetések
idején.

Balassagyarmat, Szirák, Bánk,
(Galga-) Guta, Pojnik, Szarvas
Nagylibercse, Losonctamási,
Szirák?

na. 1659?

Hlinik, Felső Szeli, Udvarnok,
Csejte

Peres, Modra (1668),

na.

Poracs (Vereshegy), Szirák,
Nógrádszenna, Szécsény

Dr. Csepregi Zoltán: Evang.
lelkészek M-országon (ELEM) I/2:
1522_1610_ M–R 343.old.
Predajnensis, Martinus

Pivole (Pirole, Pirolt,
Pirolth) Márton

1
na.

Lelkészkedett (település)

Lelkésszé szentelés, ideje, helye, Ordinációs iratok,
ord.ppk
források (info)

73. oldal

Név

SZIRÁKI EVANGÉLIKUS LELKÉSZLISTA

S. szám

Született

Radna (SK) ?

23

20

4

3

4

na.

na.

mh.:1718,
Ősagárd?
mh: 1732,
Szirák
mh: 1755,
Szirák

Osztroluka
(SK)
Rimabánya
(SK)

na.

mh:1744,
Túrmező

mh:1709?
Szirák?

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

Jelen státusza

Hajnóc
(Hajnik SK)

na.

Zólyom (SK)

Liptó vm.
(SK)

na. Báth?

na.

na.

Hlinik
(Geletnek)
(SK)
na. Szirák??
1

4

Predajna,
na. (Garampéteri)
(SK)?
na.
na.

Szolg
év

1. táblázat

52

56

80

na.

67

59?

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

Élt
évet

1944-, Balassagyarmat, Kuthy 2014-es Evg-Naptár 185.
old. 1944
Dezső DI ppk.

1933-04-08., Budapest, D.
Raffay Sándor BK ppk.

Tarjáni Gyula
(1922-2012)

Breuer Oszkár
(1907-1982)

25

26

1933-04-08

1914-07-11., Balassagyarmat,
1914-07-11
D. Baltik Frigyes, DI ppk

Révész (Rohács)
Alfréd (1890-1966)

24

23

22

22a

21

20

19

18

17

16

Gazsúr Sámuel
(1720-1782)

15

Lelkésszé szentelés, ideje, helye, Ordinációs iratok,
ord.ppk
források (info)
Lelkészkedett (település)

74. oldal

Balassagyarmat, Pusztavám,
Tata, Balassagyarmat, Szirák,
Tokaj, Diósgyőr, Ózd, Putnok
Tiszaföldvár, Mezőhegyes,
Kardoskút, Tokaj (Tállya),
Szirák

Salgótarján, Csővár, Szirák

1755/Id. 9/34, 6/47,
1755 05-02, Szirák, Pohl
Radvány, Selmec (iskola),
GIII. 56/47
Mihály, BK szup-int-ppk?
Szirák, Egyházas-Marót ,
1735-09-23., Besztercebánya,
Litva, Abelova, Maskova, Kis
Coroni Mihály
1735/ G I/a 24/1
Michaelides Sámuel BK, szupV.55-b/ 35/124, 1
Zellő, Pribel (Fehérkút), Szirák
(1707-1762)
int-ppk
1762-07-15, Garamszeg,
Urbány Mátyás
1762/G.I/a 40/17,
Jéna, Szirák
Fridely András, BK szup-intV.55b 60/17
(Márton?) (1735-1768)
ppk
id. Hajnal János
1760-05-23, Modor (SK),
Patak, Szulyóváralja, Teszér,
1760-05-23
(1732-1799)
Mohl Illés, DI szup-int-ppk
Nógrádszentpéter, Szirák
Gr. Telekiek, kfv-Róth Johanna jóvoltából megépül a templom 1788-ra, ekkor szentelik fel.
Tápiószentmárton-Tápiószele1792-06-30,
(Nemes) Kolosváry
Farmos , Rozsnyó, Bánk, Szirák,
Tápiószentmárton, Szinovicz 1792-06-30
István (1765-1832)
Mihály BK szup-int-ppk
Vanyarc
1810, 07-12, Radvan, Lyci
id. Walentinyi János
1810/ B138 o. 15.
Radván, Szirák
(1783-1852)
Kristóf BK szup-int-ppk
1846-09-03, Szirák?,
ifj. Walentinyi János
Szirák
Szeberényi János, BK szup-int- 1846
(1822-1864?)
ppk
sl.: Velky János
1863-10-22., Stromszky Ferenc
1863/B476 o. 24
Szirák, Aszód
(1836-na.)
Sámuel? DI püspök
1855-11-18., Rákospalota,
Wladár Miksa
Rákos-Palota, Bénye, Szirák
Komáromi József, korm.mb. 1861/ B451 o. 6.
(1833-1920)
szup-int.
Belicza András
1906-07-17., Eperjes, Zelenka
1903/ T161f (391)3
Likér, Rimaráhó, Szirák
(1879-1925)
Pál TI-ppk,

Név

SZIRÁKI EVANGÉLIKUS LELKÉSZLISTA

S. szám

1957-1975

1950-1957

1925-1950

1910-1925

1865-1909

1864-1865

1852- 1864

1815-1852

1796-1815

1768-1796

Szarvas

Bér

18 Bécs

7

24 Csánk (SK)

16 Likér (SK)

44 Sámsonháza

1

mh: 1982 Eger

mh: 2012
Miskolc

mh: 1966
Szirák

75

90

76

46

mh: 1925
Szirák

43?

mh: 1864?
Szirák
13 Szirák

87

69

mh: 1852
Szirák

Rimabrézó
(SK)
37

mh: 1920
Szirák

67

mh: 1832
Vanyarc
19 Rozsnyó (SK)

na.

67

mh: 1799
Szirák
28 Teszér (SK)

na.

33

mh: 1768,
Szirák

Magasháza?
(SK)

6

1762-1768

55

6

mh: 1762,
Szirák

Élt
évet

Litva (SK)

Jelen státusza

62

Zólyom (SK)

Született

mh: 1782
Egyházmarót

1

Szolg
év

1756-1762

1755-1756

Szirákon
szolgált

1. táblázat

Név

1974, Ajka, Vető Lajos, ÉEK
ppk.

1987-06-27, Budapest,
1988-as Evg-Naptár 129.
Budavár dr. Nagy Gyula ÉEK
old.
ppk.

1992-11-20, Bér, D. Szebik
Imre, ÉEK ppk.

Mátis András h.
(1949–

Sándor Frigyes h.
(1961. június 23. –

Klucsik János h.
(1929 -2000)

30

31

32

Babka László h.
(1996. május 28.–
Szmolár Attila h.
34
(1973. február 10.–

1981-07-27, Miskolc, D.
Ottlyk Ernő, ÉEK ppk.

Záveczki József
(1955-2010)

29

Tóth Attila h.
(1964. július 1.–

Bartos Zoltán h.
(1961. október 23.–

35

36

Fejér-Kom. Megey, Érd,
Szarvas, Piliscsaba, Bér (Szirák)

Nyíregyháza, Galgaguta,
Vanyarc, ( Szirák), Miskolc

Sikátor, Veszprémvarsány, Bér
(Szirák)

Miskolc, Szirák

2003-11-22, Aszód, D. Szebik
EVELET (2003 – 48)
Imre ÉEK ppk.

Egyházasdengeleg (Szirák)

Celldömölk, Egyházasdengeleg
(Szirák), Iklad
Malomsok, Egyházasdengeleg
(Szirák), Albertirsa,
Eger, Szeged (Makó),
1988-07-02., Bp-Kelenföld, dr.
1990-es Evg-Naptár 57. old Egyházasdengeleg (Szirák) ,
Nagy Gyula, ÉEK ppk.
Várpalota (Tés) , Kölcse

1991-08-17, Ősagárd, D.
1993-as Evg-Naptár 66. old.
Szebik Imre ÉEK ppk.
1997-07-27., Nyiregyháza, D.
1999-es Evg-Naptár 85. old
Szebik Imre ÉEK ppk.

EVELET-2000 és 2002es_Evg-Naptár 263. old.

M.A. saját írása

2011-es Evg-Naptár 192.
old.

1978, Szirák, D.Ottlyk Ernő
ÉEK ppk.

Nagy Ilona
(1930-2017)

1946, Celldömölk, Kapi Béla, 2010-es Evg-Naptár 168.
old.
DT ppk.

28

33

Lelkészkedett (település)

75. oldal

Tét, Tapolca, Keszthely,
Gyenesdiás, Szekszárd,
Körmend, Őriszentpéter,
Zalagalsa, Egyházasdengeleg
(Szirák)
Kistarcsa, Nyíregyháza,
Debrecen, Nagysimonyi,
1980-as Evg-Naptár 91. old.
Sátoraljaújhely, Szirák,
Balassagyarmat, Kiskunhalas

Lelkésszé szentelés, ideje, helye, Ordinációs iratok,
ord.ppk
források (info)

SZIRÁKI EVANGÉLIKUS LELKÉSZLISTA

Bókkon Lajos h.
27
(1921–2008)

S. szám

1

1998-1999

2005-

Nyíregyháza

Nyíregyháza

Vác

13- Galgaguta

4

6

1999-2004

Gödöllő

Szombathely

Miskolc

Nyíregyháza

Csönge

Született

1/2 Tordas

1

3

8

5

1

Szolg
év

1992-1998

1992

1991-1992

1989-1991

1981-1989

1976-1981

1975-1976

Szirákon
szolgált

-

-

Egyházasdengelegen él
2017-ben

-

-

71

-

-

55

87

87

Élt
évet

Kölcsén él
2017-ben

Ikladon él
2017-ben
Vácon él 2017ben

mh: Pásztó
(Bér), 2000

Miskolcon él
2017-ben

mh: 2010
Miskolc
Svédországban él 2016ban

mh:Budapest
2017

mh: 2008,
Zalagalsa?

Jelen státusza

1. táblázat

Losonc
Nagykürtös
Nagykürtös
Nagykürtös
Privigye
Léva

Léva
Bártfa
Léva
Vágújhely
Selmecbánya
Puhó
Miava
Selmecbánya
Szenice
Szenice
Besztercebánya

SK-Nógrád
SK-Nógrád

SK-Nógrád

SK-Nógrád

SK-Nyitra

SK-Hont

SK-Trencsén

SK-Nyitra

SK-Sáros

SK-Hont
SK-Trencsén
SK-Hont

SK-Trencsén

SK-Trencsén

SK-Hont
SK-Nyitra
SK-Nyitra

SK-Zólyom

SK-Trencsén

SK-GömörKishont
SK-Zólyom

Ábelfalva
Alsóesztergály

Alsósztregova

Alsózellő

Bajmóc

Baka (Alsó-, Felső)

Bán

Barsendréd

Bártfa I

Báth
Beckó
Béld

Bellus

Berencsbukóc

Berencsfalu
Berencsróna
Berencsváralja

Besztercebánya

Nagybiccse

Baradna (Nyustya
városrésze)
Breznóbánya

Devičany SK

evg-tp 1773/1856

evg-tp 17.szd. előtt
NO

Malé Zlievce SK

evg-tp 1652/1923

Bojnice SK

Dolná Strehová SK

EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év
Ábelová SK
evg-tp 1829
Dolné Strháre SK
evg-tp 1756

2. táblázat

Bries/Briesen

Breznóbánya

Bytča SK

Brezno SK

Brádno SK

Banská Bystrica SK

Neusohl

Prenčov SK
Rovensko SK
Podbranč SK

Bukovec SK

Beluša SK

Bátovce SK
Beckov SK
Beluj SK

Bardejov SK

Kisbiccse, Legelővölgy, Rabó,
Vágagyagos

Asszonyvásár, Frauenmarkt
Beckow, Betzko, Bolondóc
Beluja
Bellus, Bellussa, Bellusch, Belus,
Bělussa, Belluss
Bukocz, Bukowetz, Bukowecz,
Bukowec, Bukowce, Bukovce
Prencsfalu, Preitzdorf
Rovenszkó
Berencsváralja, Podbranč

Bartfeld, Bardiów

evg-tp 1787

evg-tp. 18.szd/1810

NO

evg-tp van, HT 1785

evg-tp 1900
evg-tp 1969
evg HT

evg-tp 1824-1829

NO

evg-tp 1873
evg-tp van
evg-tp 1785

evg-tp 1808

1773 Baan, Banowcze, Banowetz, Bánovce nad Bebravou
NO
Banowitz, Baán
SK
Dereszlény, Kisendréd és
Ondrejovce SK
NO
Nagyendréd

Prandorf, Alsóbaka és Felsőbaka

Abel Lehota
Esztergály (Alsó-)
Alschó-Sztregowa, Strehowa,
Dolní Střehowá
Kis Zellő, Klein-Zellowitz
Bajmocz, Weinitz, Boynicze,
Bojnice

Történelmi/Egyéb névalak

Bradno, Brádno, Baradna

Neosolium

Varallyium?

Bartphae,
Bartpihensium

Banovicium

Kis-Zellöensis

Alsó-sztregovia

Latin név

76. oldal

Rimaszombat

Nagybiccse

Bán

Járás neve (mai)

Régi Vármegye

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Léva
Vágújhely

SK-Hont

SK-Trencsén
SK-GömörKishont
SK-GömörKishont

Csank

Csejte

Illava
Korpona
Eperjes
Nagykürtös
Nagykürtös
Galánta
Nagykürtös

SK-Trencsén

SK-Hont

SK-Sáros

SK-Hont

SK-Hont

SK-Pozsony

SK-Nógrád

SK-Nógrád
SK-Nyitra
SK-Zólyom
SK-Zólyom

Egyházmarót

Eperjes I

Fehérkút

Felsődacsólám

Felsőszeli

Felsősztregova

Fülekpüspöki
Galgóc
Garampéteri
Garamszeg

Rozsnyó

Losonc
Galgóc
Breznóbánya
Besztercebánya

Korpona

Máriatölgyes

Csetnek

Darázsi-Bácsfalu

Korpona

Poltár

SK-GömörKishont
SK-Hont

Cseri

Cserepes

SK-Hont

Losonc

SK-Nógrád

Budaszállás

Rimaszombat

Miava

SK-Trencsén

Berezó

Cserencsény

Járás neve (mai)

Régi Vármegye

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Čerenčany SK

Čachtice SK

Čankov SK ld. Léva

evg-tp 1843

evg-tp 1286

evg-tp 1855-1859

Felső-Sztregova, FelschőStregowa, Strehowa, Horní
Střehowá, Felsőstregova
Igazpüspöki, Apátfalva
Freistadtlein
Predojná
Garamszegh

Felsőszeli

Felsődacsólám és Alsódacsolám

Pribel, Alsó- és Felsőfehérkút

Biskupice SK
Hlohovec SK
Predajná SK
Hronsek SK

Horná Strehová SK

Horné Saliby SK

Dačov Lom SK

Príbelce SK

NO
NO
NO
evg fa-tp 1725

ev-tp 1776

evg-tp 13. szd.
evg-tp 13, 14 szd.,
1713
evg-tp 17861790/1830

evg-tp 1642

Prešov SK

Preschau

Hontianske Moravce SK evg-tp 1882, 1908

Dubnica nad Váhom SK NO

Drážovce SK

Štítnik SK

Cerovo SK

Fragopolis vagy
Eperiessinum

Csery, Čerowo, Cscheri, Cžerowé,
Čerové
Cžitnik, Cschetnek, Čsitník,
Sstítník
Drazsivicz, Draschowitz
Dubnic, Dubnicz, Dubnitz an der
Waag

evg-tp 1630, 1695

evg-tp 1831/1861

evg-tp van

evg-tp 14,szd., 1731

EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év
Brezová pod Bradlom
evg-tp 1784/1895
SK
Budiná SK
evg-tp van

Pondelok, Pongyelok és Nagyszuha Hrnčiarska Ves SK

Schächtitz
Cšerencšány, Čserenčssany,
Cžerenčany

Csánk

Buda-Lehota

Brezova, Birkenhain

Történelmi/Egyéb névalak

2. táblázat

Egyházas- Maróth Egyházmarót és Hontmarót

Csetnekinum

Latin név

77. oldal

Stubnyafürdő
Nagyrőce
Poltár
Kassa-vidék
Kassa-vidék
Késmárk

SK-Turóc

SK-GömörKishont

SK-Nógrád

SK-Abaúj-Torna

SK-Abaúj-Torna

SK-Szepes

Ivánkafalva

Jolsva

Kálnó-(Garáb)

Kassa

Kassamindszent

Késmárk

Kiszucaújhely
Rimaszombat
Korpona
Zsarnóca
Garamszentkereszt
Nagykürtös

SK-Trencsén

SK-GömörKishont

SK-Hont

SK-Bars
SK-Bars

SK-Hont

Kiszucaújhely

Klenóc

Korpona

Újbánya
Körmöcbánya

Középpalojta

Bán

Illava

SK-Trencsén

Illava

SK-Trencsén

Igló

SK-Szepes

Liptószentmiklós

Poprád

SK-Szepes

Igló

SK-Liptó

Besztercebánya

SK-Zólyom

KispalugyaLiptószentmiklós
Kisradna

Garamszentkereszt

Járás neve (mai)

SK-Bars
SK-Szepes

Régi Vármegye

Geletnek
Gölnicbánya
Hajnik (Szliács
része)
Hernádfalu

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Regiomontum
Cremnicium

Carpona

Kesmarkium

Cassovia

Alnovia

Villa Nova vagy
Iglovia

Latin név

Košice SK

Kalinovo SK

Kežmarok SK

Krupina SK

Klenovec SK

Königsberg
Nová Baňa SK
Kremnitz
Kremnica SK
Közép-Palojtha, Mitter-Plachtintz,
Stredné Plachtince SK
Kösép-Pallojtha

Karpfen

Klenocz, Klenowecz, Klenotz,
Klenowetz, Klenócz

Ober-Neustadt, Kischütz-Neustadt Kysucké Nové Mesto

evg-tp 14.szd.

evg-tp 17841786/1824-1829
NO
evg-tp 1824

evg-tp 1787

NO

NO

evg-tp. 1941

evg fatp. 1687-1717,
kő-tp. 1898

NO

evg-tp 1816

evg-tp 13.szd.

evg-tp 1789-1834

evg-tp 20.szd.

Ivančina SK
Jelšava SK

NO

evg-tp 1790-1796

NO

evg-tp van

Ilava SK

Spišská Nová Ves SK

Spišske Bystré SK

Hájniky SK

Palúdzka, Palučka, Kisch-Palugya, Palúdzka SK ld.
Malá Palučka
Liptószentmiklós
Kis-Gradna
Malá Hradná

Käsmarkt, Käsemarkt, Kiezmark

2. táblázat
EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év
Hliník nad Hronom SK NO
Gelnica SK
evg-tp 1784

Koksó-Mindszent, Mindszentfalva,
Valaliky SK
Všechsvätych

Kaschau, Cassoviensium

Kálnó-Garáb, Kalinow, Hrabovo

Jelschau/Eltsch

Gelednuk, Gelednek
Göllnitz
Hajnik, Hájníky, Hájnik és
Trebula, Hajniktrebula
Kuhbach
Szepesújhely, Szepesújfalu, Zipser
Neudorf, Iglov
Illau, Eulau
Iváncs, Iwanczina, Iwankofalwa,
Ivánkofalu,

Történelmi/Egyéb névalak

78. oldal

Likér, Likýr, Likier, Likýr
Litawa, Littava

Zólyom
Rimaszombat
Korpona
Losonc
Losonc
Lőcse
Selmecbánya
Losonc
Bazin
Bazin
Léva
Nagykürtös
Losonc
Turócszentmárton
Liptószentmiklós
Nagykürtös

SK-Nógrád
SK-GömörKishont
SK-Hont

SK-Nógrád

SK-Nógrád

SK-Szepes

SK-Hont

SK-Nógrád

SK-Pozsony

SK-Pozsony
Sk-Bars

SK-Nógrád

SK-Nógrád

SK-Turóc

SK-Liptó

SK-Nógrád

Lest
Likér (Nyusztya
része)
Litva

Losonc

Losonctamási

Lőcse
Magaslak
(Magasháza?)

Maskófalva

Modor I

Modor II
Kálna (Garamkálna)

Nagylám

Nagylibercse

Necpál

Németlipcse

Nógrádszenna

Nagy
Libercsensis

Nagy-Lamensis

Modorinum

Modorinum

Leutsovia

Thamasiensis

Lutetia
Hungarorum

Lipótvár, Leopold Městěčko,
Leopoldstadt
vojenský obvod

Galgóc

SK-Nyitra

Újvároska

Lučenec SK

Litava SK

Likier SK

Lešť SK

Leopoldov SK

Vysoká SK

Veľký Lom SK

Necpaly SK

Ľuboreč SK

Szenna

Senné SK

evg-tp van .

evg-tp 1887

evg-tp 1840

evg-tp 14.szd.

evg-tp 1842

Modra SK
Kalná nad Hronom SK

Modra SK

Nemecska Lupcsa, Deutschliptsch, Partizanská Ľupča SK

Modra, Modern
Kis- és Nagykálna
Nagy-Lamm, Lám, Nagy-Lam,
Welký Luom, Welký Lom
Nagy-Libercse, Nagy-Libercsche,
Welká Luborječka
Neczpall, Neczpal, Neczpál,
Necpáll, Nyitranecpál, Necpaly nad
Nitrou

Modra, Modern

evg-tp van

NO

evg-tp 1825-1837

evg-tp van

evg-tp 1859

NO

evg-tp 1808

evg-tp van

NO

evg-tp 14.szd.

evg-tp 1680-1834
német
evg-tp 1826 tót
NO

Maskova, Maschkowa, Masskowá,
Mašková SK
Maskfalva

Viszoka, Hochdorf

Tamási, Tomassowcze, Tamáschi,
Tomášovce SK
Tamássi
Leutschau, Leuchoviensium
Levoča SK

Lucanecz, Lizenz, Losoncz

2. táblázat
EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év

Kukow, Köke-Mező, Kökemeső,
Kuková SK
Kükemeső, Kükömező, Kökömező

Felsővízköz

SK-Sáros

Történelmi/Egyéb névalak

Kükemező

Latin név

Járás neve (mai)

Régi Vármegye

79. oldal

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Rimaszombat
Rozsnyó
Liptószentmiklós
Rimaszombat
Zólyom

SK-GömörKishont

SK-GömörKishont

SK-Liptó

SK-GömörKishont

SK-Zólyom

Nyustya

Mártonháza

Okolicsnó
(Liptószentmiklós
része)

Pozsony
Maalacka
Nagykürtös
Besztercebánya

SK-Pozsony

SK-Pozsony

SK-Nógrád

SK-Zólyom

SK-Trencsén

Pozsony

Pozsonyzávod
PribójNógrádszenna

Radvány

Rajec

Zsolna

Pozsony

SK-Pozsony

Pozsony

villa Raych

Raya, Rajecz, Rajec

Radvan

Priboly

Zabod

ld. előbb

Pressburg, Presburg, Pressporek,
Preßburg, Pisonium, Poson

Pokorágy (Felső-)
Polthar, Polthár
Pojnik

Rimaszombat

Ostrá Lúka SK

Ostra Luka, Ostro-Luka, Osztra
Lúka, Ostrolúka

evg-tp. 18. szd.

evg-tp 1742
megsemmisült, HT
van

evg-tp 1825

evg HT

evg-tp 1787

evg-tp 1808

NO

evg-tp 1297/1599

Závod SK
Príboj SK ld.
Nógrádszenna
Radvaň SK ld.
Besztercebánya
Rajec SK

Bratislava SK

Bratislava SK

NO

evg-tp van

evg-tp van

evg-NT 1774-1776N
NO

evg-KT 1777-M-SK

Vyšná Pokoradz SK ld.
HT
Rimaszombat
Poltár SK
evg-tp 15.szd.1791
Poniky SK
evg-tp 1784/1868

Horné Ozorovce SK

Ožďany SK

Poltár
Besztercebánya

Posonium

Ochtiná SK

Hnúšťa SK

Veľké Zálužie SK

Pôtor SK

Osgyan, Ozdanicz, Oschgyan

Felső-Ozor, Horne Ozorowcze,
Horní Ozorowce

2. táblázat
EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év

Okolicsna, Okolicschna, Okolicsnó Okoličné SK ld
és Sztosháza
Liptószentmiklós

Ochtina

Hnustya, Hnuss[t]ia, Nyuschtya,
Hnusstya, Nussťa, Hnausstě

S[ent]-Péter, Petor, Szent-Péter,
Swatý Pětor
Újlak

Történelmi/Egyéb névalak

SK-GömörKishont
SK-Nógrád
SK-Zólyom

Posonium

Latin név

80. oldal

Felsőozor (Bán
városrésze)
Felsőpokorágy
(Rimaszombat része)
Poltár
Pónik

Osztroluka
Bán

Nyitra

SK Nyitra

Nyitraújlak

SK-Trencsén

Nagykürtös

SK-Nógrád

Nógrádszentpéter

Osgyán

Járás neve (mai)

Régi Vármegye

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Trentsinium

Trencsén
Zólyom
Turócszentmárton
Galgóc
Losonc

SK-Turóc

SK-Hont

Nógrád

Turócszentmárton

Udvarnok (Hont-)

Ipolymagyari

Trencsén
Túrmező

Martinopolis

Taxovia

Léva
Igló
Nagybiccse
Korpona
Latina Villa

Schemniczium

Rimaszombat

Tiszolc

Százd
Szepesolaszi
Szulyóváralja
Teszér

Szásza

Nagyrőce

Selmecbánya

SK-Hont

Selmecbánya

villa Kuzek

SK-GömörKishont
SK-Hont
SK-Szepes
SK-Trencsén
SK-Hont
SK-GömörKishont
SK-Trencsén
SK-Nógrád

Kassa-vidék

SK-Sáros

Sároskőszeg

Kysak SK

Rožňava SK

Ružomberok SK

Rimavská Sobota SK

Hrachovo SK

Trentschin
Turopolje, Turopolya
Sz[ent]-Marton, Swatý Martin,
Turčiansky Svätý Martin, (Turz-)
Sankt Martin,
Nyitraudvarnok, Dvornyik
Uhorszka, Ujbarowa, Uherská,
Magyarfalu, Ipolymagyari

Theissholtz

evg-tp van
evg-tp 1781

Uhorské SK

evg-tp 1784

evg-tp van
evg-tp van

evg-tp 1825-1832

evg-tp 1885
evg-tp 1783
evg-tp 19. szd.
evg-tp van

evg-tp 1854/1878

evg-tp 1794-1796

NO

evg-tp 1784/1786

imaház 1926

evg-tp 1786/1856

evg-tp 1769

evg-tp 1260

evg-tp gótikus

Dvorníky SK

Martin SK

Trenčín SK
Turie Pole SK, ld Lest

Tisovec SK

Schemnitz, Selmec, Selmec- és
Banská Štiavnica SK
Bélabánya
Sása, Szász, Alschó-Sász, FelschőSása SK
Sász
Sazdice SK
Wallendorf
Spišské Vlachy SK
Szulyó-Hradna
Súľov-Hradná SK
Dessir, Tezsér
Hontianske Tesáre SK

Kisak, Kőszegh, Kőszeg, Kysag

Rosenberg, Rožen, Rožmberk
Rosenau, Rossenau, Rossnawa,
Rózsabánya, Rozsnobánya,
Rožňawa

Rózsahegy
Ros(z)navia

Gross-Steffelsdorf

Rimaszombat

Rozsnyó

Rahó, Gömörráhó

Rimavské Brezovo SK

Rima-Brezó, Breso, Rimabresó,
Rymawské Březowo

Rimaszombat
Rimaszombat

2. táblázat
EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év

Rimavská Baňa SK

Történelmi/Egyéb névalak
Corono-Banensi, Koronobánya

Rima-Brezovia

Latin név

81. oldal

Rimaszombat

Járás neve (mai)

SK-GömörKishont

SK-GömörKishont
SK-GömörKishont
SK-GömörKishont
SK-GömörKishont
SK-Liptó

Régi Vármegye

Rozsnyó

Rózsahegy

Rimaszombat

Rimaráhó

Rimabrézó

Rimabánya

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Vágújhely

SK-Trencsén

SK-Szepes
SK-Nógrád
SK-Zólyom
SK-Zólyom
SK-Zólyom
SK-Trencsén

Vágújhely

Vereshegy
Érújfalu
Zólyom
Zólyomlipcse
Zólyomternye
Zsolna
Solna

Vetusolium

Poracs, Rotenberg
Zavada
Altsohl
Tótlipcse, Slowakisch Liptsch
Ternye
Sillein, Żylina

Vágújhely, Neustadt an der Waag

Történelmi/Egyéb névalak

82. oldal

Vág-Ujhelinum

Latin név

A kövér betüs településeken evangélikus templom is áll. (szerk.)

Igló
Nagykürtös
Zólyom
Besztercebánya
Zólyom
Zsolna

Járás neve (mai)

Régi Vármegye

Mai használt
magyar név

A SZIRÁKI LELKÉSZEK ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

EVANG TP építési
Mai hivatalos település
év /torony építési
név
év
Nové Mesto nad Váhom
evg-tp 1787/1932
SK
Poráč SK
NO
Závada SK
evg-tp 1822
Zvolen SK
evg-tp van
Slovenská Ľupča SK
evg-tp 1874
Tŕnie SK
HT
Žilina SK
evg-tp van

2. táblázat

83

Breuer Oszkár lelkészünk személyes, sokat forgatott Bibliája és utolsó kézírása a sziráki
búcsú istentisztelete (1975.ősz) igéjével, melyet már szinte vakon, emlékezetből mondott –
Csilla lánya szerint.

1959.május 24. Konfirmáció Breuer Oszkár lelkésszel Szirákon.
(a felső sor legszélén a szerk.-HA, 12 évesen)
Felső sor: Hlavacska József, Bellus József, Ruga Imre, +Pisák Pál, +Bartolem László,
Mencelesz Miklós, Rakitovszki István, +Pisák Sándor, Laukó János, Micsutka Mihály,
Hlavacska András,
Középső sor: Krekács András, +Benyó Tamás, Kollár Klára, Torda Katalin, Jarács Éva,
Marcsik Margit, +Vojtkó Tibor, +Hlavacska Ferenc, Fucskó József,
Alsó sor:
Kovács Katalin, Penderik Zsuzsanna, Galacz Márta, Király Éva, Bottyán Judit,
Penci Margit, +Falta Magdolna.
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