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AJÁNLÓ
A Bük 750 könyvsorozathoz

Az egykori három nemesi falu (Alsó-, Közép- és Felsőbük) 1902-ben 
történt egyesítésével létrejött Bük neve a köztudatban egyet jelent a hatá-
rában 1962-ben megnyitott gyógyfürdővel. A szinte sztereotípiaként ható 
képzettársítás oka, hogy az új létesítmény és az azt kiszolgáló, folyamato-
san bővülő szolgáltató vertikum minőségileg új fejlődési pályára állította 
az addig sorvadó agrárfalu gazdaságát és társadalmát. Vonzereje és a ha-
tár közelsége révén kedvelt turisztikai célponttá, munkaerővonzásának 
köszönhetően pedig a Répce völgyének legerősebb gazdasági centrumává, 
térszervező központjává vált. A folyamat eredményeként és elismeréseként 
a kút mellett kifejlődő negyedik településrész, Bükfürdő 1979-ben gyógy-
hely minősítést, az egész helység 1983-ban nagyközségi, 2007-ben pedig 
városi címet kapott.  

A vendégek után a különböző tudományágak is felfedezték és megis-
merésük tárgyává tették Bükfürdőt. Számtalan geológiai, hidrológiai ér-
tekezés vizsgálta a vidék kőzettani felépítését, valamint a mélyben meg-
búvó kincs, a termálvíz mennyiségi és minőségi jellemzőit. Statisztikai és 
társadalomföldrajzi szemléletű munkák sokasága értékelte a helyi turiz-
mus térségre gyakorolt hatásait, a vendégkör számszerűen leírható voná-
sait, igényeit, és adott tanácsokat a kínálati oldal fejlesztésére. Bükfürdőnek 
tehát nagyon gazdag bibliográ iája van, ellentétben Bükkel. Ez nem is csoda, 
hiszen Bük nevéhez – annak ellenére, hogy valószínűleg legalább Szent Ist-
ván korabeli település – nem kötődnek országunk történelmét érdemben 
befolyásoló események, és nincs igazán ismert szülötte sem. A település 
ezer éves történetének nagy részét a szomszédos Csepreg város (a közép-
korban jelentős mezőváros) vonzásában, ha úgy tetszik perifériáján töltöt-
te, így neve a régebbi történeti munkákban csak érintőlegesen, általában 
Csepreg kapcsán bukkan fel. 
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Bük – egyébként gazdag – történelmi múltját csak néhány kutató pró-
bálta meg összegezni monográ iai igénnyel. Ezek a művek azért foglalkoz-
tak Bükkel, mert szerzőik vagy itt születtek, vagy pedig életük egy jelentős 
részében kapcsolatba kerültek a helységgel, és ilyenfajta kötődésük révén 
fordult vizsgálatuk azon korok felé is, amelyek a nem helybeli történészek-
nek nem jelentenének különösebben izgalmas kutatási témát. Ugyanez vo-
natkozik az egy-egy tudományterületet érintő feldolgozásokra is.

A rendszerváltás után ebben a tekintetben történt pozitív változás, mert 
az önkormányzatnak lehetősége volt egyre többet fordítani kulturális cé-
lokra, és mind gyakrabban rendezett tudományos konferenciákat, amelyek 
további érdekes adalékokat szolgáltattak a helytörténethez. Immár bő két 
évtizede folyik a városi könyvtárban őrzött, több tucat kéziratból és több 
ezer fényképből álló helytörténeti gyűjtemény rendszeres és rendszerszerű 
gyarapítása, és már időszerű ezeknek a széles körben történő bemutatása. 

Ehhez kitűnő alkalmat jelentett 2015, Bük első írásos említésének 750 
esztendős évfordulója, amelynél ugyan biztosan idősebb településünk, de 
az általánosan elfogadott gyakorlat szerint ezt tekinthetjük a születésnapjá-
nak.  A jubileumi évben az eddig kéziratban volt helytörténeti művek közül 
választottunk ki és dolgoztunk fel néhányat azért, hogy a ’BÜK 750’ című 
sorozat keretében modern fürdővárosunk gazdag múltjából minél többet 
tudjunk feltárni és bemutatni.

Isten éltesse városunkat és a velünk ünneplőket!

DR. NÉMETH SÁNDOR
Bük város polgármestere
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BEVEZETÉS A BÜKI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
TÖRTÉNETÉHEZ

„A büki evangélikus egyház története katolikus szemmel, de ökumenikus 
szívvel”. Az alábbi dolgozatnak ezt a címet vagy értékelést is adhatnánk 
nyugodtan. És itt a „katolikus szem” pozitív értelemben értendő! Meg kell 
vallanunk, hogy egy katolikus nyugdíjas tanár „más szemmel” is megírhatta 
volna a büki evangélikus egyház történetét. Hiszen voltak „súrlódások” is, 
hogy inoman fejezzük ki magunkat. Gondoljunk csak a Büktől nem is olyan 
messze, Csepregen történt 1621-es „mészárlásra”. Mai szemmel akár ter-
rorizmusnak is nevezhetnénk. De bizonyára voltak a büki gyülekezetnek, 
evangélikus egyházunknak is „védekező”, vagy akár támadó és ellenséges, 
nem helyes lépései is. S most − 2015-ben − itt van előttünk egy katolikus 
testvérünk, aki megírta „a mi történetünket”. Méghozzá ilyen gondolatok-
kal, szinte bocsánatkéréssel: „Szolgálja ez a munka is a két egyház közele-
dését, hiszen büki evangélikus egyházközség történetének elkészítésére egy 
katolikus ember, volt katolikus kántortanító vállalkozott, aki négy évtizedes 
büki munkássága alatt mindig a felekezeti megbékélést, az egymáshoz való 
közeledést szolgálta. Lehet, hogy a büki evangélikus egyház történetének 
megírása során – éppen katolikus volta miatt – bizonyára lesznek tévedései, 
s emiatt talán elfogultsággal vádolhatják. A hozzáértő olvasók azonban ne 
tekintsék ezeket a tévedéseket rosszindulatból fakadóknak, hanem nevelte-
tésből eredő tájékozatlanságnak. Az út, amelyen gyermekkorában elindult, 
itt Bükön találkozott egy más irányból jövő, de párhuzamosan haladó úttal, 
s már iatal pedagógus korában megérezte, hogy ezen utaknak egyre jobban 
közelíteniük kell egymáshoz, s ezeket az utakat a megértés szellemében kell 
tovább építeni községünk, népünk, magyar hazánk javára.” S ehhez a tág lá-
tókört jelző alapállásához kívánságát is hozzáteszi: „A közös nehézségek, a 
közös sors küzdelmei erősítsék továbbra is azt a kapcsolatot a két egyház kö-
zött, amely az utolsó évtizedekben kialakult. Az elődök vallásossága pedig 
erősítse a hitet, az egymás iránti szeretetet, megértést a ma élő nemzedékben, 
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és az apák, nagyapák példája ne maradjon nyomtalanul községünk lakóiban. 
A két felekezet hívei ne azt tekintsék egymásban, ami őket elválasztja egy-
mástól, hanem azt, ami őket egybeköti.” Ez igazán őszinte, testvéri, és „kí-
vánni való” kívánság! 

Ehhez a magam részéről, aki szereti az egyháztörténetet, és öreg nap-
jaiban is szívesen foglalkozik vele, hozzá tehetném: nem is olvastam még 
evangélikus egyháztörténetet katolikus írótól ilyen szemmel és gondolatok-
kal.  Nem is tudom, hogy volt-e ilyen! Már ez a tény maga is arra kell indít-
son sokakat, hogy érdeklődéssel olvassák ezt az izgalmas és szépen megírt 
történetet, amely tudomásom szerint 1975-ben fogalmazódott – 40 évvel 
ezelőtt! –, amikor az „ökumenikus szem” és gondolkozás még nem volt ilyen 
elterjedt, mint napjainkban, s ökumenikus látása a négy évtized alatt csak 
erősödött, igazolódott.

A szerző, akit a magam részéről nagyon sokra becsülök, és köszönöm 
munkáját, igazán „mélyen” beleásta magát gyülekezetünk történetébe. 
Szoktam mondani hallgatóimnak, hogy minél mélyebbre ások egy ponton 
az egyház történetébe (így van ez a „profán” történelemmel is, és a történe-
lemmel való foglalkozás sokszor a helytörténettel kezdődik), annál jobban 
kinyílik előttem a perspektíva, annál jobban látom a kutatott tárgynak nem-
csak a „mélységét”, hanem a „szélességét”, távlatait, igen, perspektíváját is.  
Minél mélyebbre megyek, annál tágabban látok!  Ez a paradoxon az egyház-
történet „kulcsa”, kutatásánál és írásánál, ha furcsa is, de nagyon igaz! 

A munka pozitívumának írom, hogy nem hallgat az „árnyakról”, bajokról, 
bűnökről sem, de nem is „ítélkezik”, csak objektíven ír. És talán idetartozik, 
hogy dolgozatából kiderül, mennyire küzdelmes volt a büki gyülekezet éle-
te is, akár egy-egy harangért, orgonáért, iskoláért, templomért vagy magá-
ért a szabadon gyakorolt istentiszteletért. 

Számomra a dolgozat második részében rögzített sok adat nem „száraz”, 
hanem nagyon is „beszédes”. Ne sokalljuk, ne lapozzuk át, hanem fedezzük 
fel bennük talán éppen felmenőink, elődeink támogató készségét, önfelál-
dozó szeretetét a gyülekezet jövőjéért. És ha felfedeztük, akkor ez bennün-
ket is hasonló áldozatkészségre indíthat. 
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Ezekkel a gondolatokkal szeretném ajánlani ezt a már 1975-ben meg-
írt, de most (legfeljebb annyi javítással, hogy a dolgozat megírása óta 40 év 
múltán már 230 éves templomot ünnepelhetünk) méltán kiadásra került 
dolgozatot nemcsak bükieknek és nemcsak evangélikusoknak, hanem min-
denkinek, akit érdekel az Isten egyházának története. Márpedig ez izgalmas 
történet, mint a büki evangélikus egyház története is, amit most egy kedves 
katolikus pedagógus testvérünknek, Szabó Józsefnek köszönünk nagyon 
hálás szívvel!

D. KEVEHÁZI LÁSZLÓ
evangélikus lelkész, egyháztörténész
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A KÖTET SZERZŐI

SZABÓ JÓZSEF
(1915–1988)

római katolikus tanító, tanár, helytörténész, „a Répcemente krónikása”,
Bük város posztumusz díszpolgára (2011)

(A kép Lehel Györgyné Szabó Katalin  – Szabó József leánya – tulajdona)
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1915. február 27-én született az egykori Sopron vármegyéhez tartozó 
Káptalanvisen (ma a Győr-Moson-Sopron megyei Répcevis község 
része) kisbirtokos család legkisebb, hatodik gyermekeként. Édesap-
ja, Szabó Mihály Csepregből nősült Káptalanvisre, felesége, Kovács 
Erzsébet szülőházába. Az elemi iskolát szülőfalujában, a polgárit 
Csepregen végezte el, majd a kőszegi tanítóképzőbe nyert felvételt.

1934-ben kapta meg a tanítói oklevelet, de a két világháború közötti tria-
noni Magyarországon elsősorban az utódállamok magyar értelmisé-
gének nagymérvű, jórészt kényszerű áttelepülése miatt értelmiségi-
ekből túlkínálat jelentkezett, és többek közt a frissdiplomás Szabó 
József is munkanélküli lett.

1934-től rövid ideig − helyettesítőként − dolgozott Dunaszentpálon és 
Káptalanvisen, de közben volt cukorrépa-átvevő, szövetkezeti írnok, 
jegyzőségen kisegítő és kántorok helyettese. A viszonylag sok sza-
badidejét felhasználva egyre jobban belemélyedt a helytörténeti ku-
tatásokba.

1937. augusztus 23-án Bükön − a Büki Római Katolikus Népiskolában − 
választották meg tanítónak, ahol nyugdíjba vonulásáig, 1975. decem-
ber 31-ig dolgozott.

1937. október 5. és 1938. december 11. között töltötte le sorkatonai szol-
gálatát Sopronban. A háború kitörésétől kezdve többször be kellett 
vonulnia, így egy iskolai évet sem tudott teljesen végigtanítani. Ennek 
ellenére aktívan kivette részét a közösségi életből. I júsági egyesüle-
tet vezetett, színdarabokat rendezett, énekkart szervezett. Utóbbival 
járási, megyei versenyeken szerepelt eredményesen. 

1944. augusztus 4-én a frontra került, az Északkeleti-Kárpátok vonalára. 
Innen hamarosan visszavonult a magyar hadsereg.

1945. február 13-án Budán került szovjet fogságba, onnan pedig a Szov-
jetunióba. 

1947. július 23-án megrendült egészséggel tért haza. A háborús ese-
mények idején lakását feldúlták, értékeit, könyveit, jegyzeteit nem 
találta. A legfontosabb néprajzi gyűjtései is elkallódtak, amelyeket 
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teljesen nem tudott pótolni, hiszen egykori adatközlői időközben 
elhunytak. 

1948. augusztus 25-én feleségül vette Németh Jolánt, aki 1941. november 
23. óta volt a büki iskola nevelője. Házasságukból két gyermek − Kata-
lin és Gábor − született, akik szintén a pedagógusi pályát választották. 
Azonnal bekapcsolódott a falu kulturális életébe, annak újjáélesztésé-
be. Több cikluson keresztül tagja volt a községi tanácsnak, részt vett 
az i júsági egyesületek újjászervezésében és vezetésében.

1953-ban megbízták a falu népművelésének irányításával, amelyet az 
1960-as évek végéig folytatott. Munkájának eredményeként épült fel 
1959-ben a művelődési ház 450 főt befogadó színházteremmel, majd 
1965-ben az ezt kiegészítő emeletes klub- és könyvtárépület.

1954-ben az általános iskola igazgatóhelyettese lett. 
1956 szeptemberében felvételt nyert a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar–

történelem szakára, amelyet 1960-ban kitűnő eredménnyel végzett 
el.  Bük község ma is élő népköltészeti hagyományai címmel készített 
szakdolgozatát a főiskola külön dicséretben részesítette, majd a mun-
kát a Néprajzi Múzeum által meghirdetett Országos Néprajzi és Nyelv-
járási Gyűjtőpályázatra benevezve az a III. helyezést érdemelte ki. Ezt 
követően majdnem minden esztendőben kidolgozta egy-egy Bükről 
vagy vidékéről, a Répcementéről gyűjtött téma anyagát, melyekkel a 
Vas megyei és az országos értékelés során I–III. helyezéseket ért el. 
Témái: a paraszti élet, a gazdálkodás menete és eszközei, szókincse, 
a cselédek és zsellérek sorsa, a népi játékok, a népi színjátszás, szo-
kások, falutörténet, iskolatörténet, termelőszövetkezetek története, 
a népi táplálkozás, ruházkodás, szőlőművelés stb., illetve a földrajzi 
nevek gyűjtése, magyarázata. Közel 60 néprajzi és helytörténeti tár-
gyú tudományos dolgozatot készített. Ezek zöme kézirat, de mintegy 
másfél tucat különböző szakfolyóiratokban (Országos Honismereti 
Híradó, Honismeret, Vasi Honismereti Közlemények), illetve újságban 
(Vas Népe) jelentek meg.
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1975-ben készítette el Komjáthy Lajos helyi evangélikus lelkész felkérésé-
re a Büki Evangélikus Egyházközség történetét.

1977-ben Sebestyén Gyula Emlékéremmel ismerték el tevékenységét.
1979-ben jelent meg az általa írt Bük című útikönyv a Vas Megyei Idegen-

forgalmi Hivatal gondozásában. Máig nincs jobb turisztikai összefog-
lalója a fürdővárosnak.

1980-ban Ortutay Gyula Emlékérmet kapott. Hadifogságban és a honisme-
ret ápolásában egyaránt sorstársa, Kovács Jenő a „Répcemente króni-
kásá”-nak nevezte el. 

Idősebb korában két nagy témára összpontosította igyelmét. Az egyik 
Felsőbüki Nagy Pál élete volt. A nagy reformkori politikus életrajzá-
nak mindmáig hiányos ismeretét néhány újonnan felfedezett adattal 
egészítette ki. A másik nagy vállalkozása a második világháborúban 
elesett vagy halálba hurcolt büki lakosok névsorának összeállítása, 
publikálása és a felállítandó emléktábla költségeinek összegyűjtése. 
A szeptemberre tervezett átadási ünnepséget már nem érte meg, 
hiszen 1988. augusztus 10-én váratlanul elhunyt. Halála után alig 
másfél hónappal, 1988. szeptember 25-én ünnepélyes keretek közt 
leplezték le a hősök nevét tartalmazó márványtáblákat, a hősökről 
készített életrajzi adatokat, a második világégés történetét feldolgozó 
írásait pedig könyv formában, In memoriam büki hősök és mártírok 
a második világháborúban címmel adta ki Bük Nagyközség Önkor-
mányzata 1995-ben.

Szabó József hagyatékát − köztük több tucat kéziratot, több ezer fénykép-
pozitívot és dianegatívot − 1992-ben vásárolta meg Bük Nagyközség 
Önkormányzata, és a dokumentumokat a Büki Művelődési Központ 
könyvtára őrzi.

Szabó József munkásságát, életútját Bük Város Önkormányzata 2011-ben 
posztumusz díszpolgári címmel ismerte el. Az oklevelet gyermekei, 
Katalin és Gábor vette át. 
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SIMON RÉKA
(1978–)

evangélikus lelkész, Büki Evangélikus Egyházközség

(I j. Varga Zsolt felvétele)

1978. február 13-án született az erdélyi Arad megyében Erdélyi Réka néven 
Erdélyi Zoltán lelkész és Brittich Erzsébet gyermekeként. Kamaszko-
ra kezdetén egyre inkább nyitottá vált arra, hogy lelkész legyen.

1997-ben kezdte el tanulmányait a budapesti Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen.

2003-ban szentelte lelkésszé Győrben Ittzés János püspök és helyezte ki 
első szolgálati helyére a Sikátori Evangélikus Egyházközségbe. Itt tett 
sikeres parókusi vizsgát.
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2005-ben szerzett oklevelet a Debreceni Református Kollégium és a Deb-
receni Tudományegyetem közös képzésén pasztorálpszichológiai-
lelkigondozói szakon.

2006-ban a büki gyülekezet hívta meg lelkészének, és azóta is a fürdőváros 
és iliáinak evangélikus közösségét szolgálja.

Férjezett, 2 gyermek édesanyja.

Lelkészi hivatásának gyakorlása mellett fontosnak érzi a vallási hagyomá-
nyok ápolását, értékeinek megőrzését, ezért feldolgozta a Büki Evan-
gélikus Egyházközség utóbbi négy évtizedének történetét, aktualizál-
ta Szabó József korábban a témában végzett kutatómunkáját.
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A BÜKI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

TÖRTÉNETE

Az adatokat összegyűjtötte és feldolgozta:

S  J
általános iskolai tanár

A templom fennállásának 190 éves emlékünnepére
1975.
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ELŐSZÓ

Korunkban, amikor a szívek mélyét átható vallásos érzés az elmúlt szá-
zadokhoz viszonyítva nagyon megfogyatkozott, s vele együtt az egyházak 
szerepe háttérbe szorult − melyek következményeként az embereket a 
világiasodás szelleme hatja át −, nem feledkezhetünk meg arról, hogy a mű-
veltségnek, a tudománynak és az erkölcsnek évszázadokon át ápolói, meg-
őrzői az egyházak voltak. Az egyházak iskoláiban ápolták azt a műveltséget, 
azt a tudományt. és tanították azt az erkölcsi normát, amely az egész embe-
riségre kisugárzott oly távlatokra, hogy ennek hatása alól a mai társadalom 
embere sem vonhatja ki magát.

A XVI. század kezdetéig, a reformációig az európai kereszténység arány-
lag egységes képet mutatott, melynek áldásos hatását minden nép meg-
érezte. A pogányságból kereszténnyé vált magyarság is beilleszkedett az 
európai népek, a kereszténységgel együtt kialakult európai műveltség nagy 
táborába, és lényegében ennek köszönheti a magyar nép a további fennma-
radását. A kereszténység tehát nemzeti kialakulásunk elősegítőjévé vált.

A reformációt követő századokban a vallási életben a széthúzás, az egye-
netlenség terjedt el a népek, nemzetek között, mely viszályból a mi magyar 
népünk sem vonhatta ki magát. A vallási sérelmek, panaszok egyre nagyobb 
számban jelentkeztek, s ezek éppen a magyar népet ért súlyos csapások 
− a török veszedelem − idején okozták a széthúzást, amikor a legnagyobb 
szükség lett volna az egységre, az egyetértésre. Nemcsak az országban, ha-
nem egy-egy községen, városon belül is éleződtek a harcok, növekedtek az 
ellentétek.

A meg nem értés, a különböző keresztény egyházakat egymástól elvá-
lasztó vallási tételek, szertartások a jelen századunkban is éles határt szab-
tak az egyes felekezetek között. Ez a szellem csak az utolsó évtizedekben 
kezdett feloldódni. Népünket és a világot ért súlyos csapásokból eredő ne-
hézségek, megpróbáltatások, a közös sors megmutatták azt, hogy van közös 
ügyünk, van közös tárgyalnivalónk, tehát megvannak az egymáshoz való 
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közeledés alapjai. Ezt ismerték fel az egyes vallások vezetői, amikor a ke-
resztény egyházak között megindult az ökumenikus mozgalom, mely a világ 
összes keresztény egyházainak egyesítését, együttműködését tűzte ki célul, 
hogy ennek nyomán szűnjenek meg a hívő embereket egymástól elválasztó 
viták, ellentétek, torzsalkodások. 

Bükön is immár közel négyszáz év óta él egymás mellett két vallás: a ka-
tolikus és az evangélikus. Ez a hosszú idő nem volt mentes a nézeteltérések-
től, a nyugodt egymás mellett élést megzavaró körülményektől. Mindegyik 
felekezet a maga számára igyekezett megszerezni a község politikai, gazda-
sági vezetését, irányítását, amely cél elérése közben adódott „versenyfutás” 
sokszor teremtett hosszú ideig tartó vitákat a két vallás hívei táborában. 
Szerencsére mindig akadtak józan ítélőképességgel rendelkező vezetők, 
akik a felmerült nehézségeket, kon liktusokat el tudták simítani, a megbé-
kélést elősegíteni.

Az időközönként adódó ellentéteket a két egyház tagjai között létrejött 
− az egymás közelségéből adódó − vegyes házasságok szintén csillapították. 
Azokban a családokban, ahol szeretet kötötte össze egymással a házastár-
sakat, soha sem adott alapot a vitákra a vallási különbözőség, sőt községi 
szinten csökkentették a felmerült ellentéteket, ezeknek éleit.

A felsoroltaknak köszönhetők, hogy századunkban egyre jobban enyhül-
tek az ellentétek, szorosabbá váltak a jó szomszédi kapcsolatok egyházaink 
között, melyeket a lelkészeknek, tanítóknak magatartása, példája még job-
ban megerősített.

Szolgálja ez a munka is a két egyház közeledését, hiszen büki evangé-
likus egyházközség történetének elkészítésére egy katolikus ember, volt 
katolikus kántortanító vállalkozott, aki négy évtizedes büki munkássága 
alatt mindig a felekezeti megbékélést, az egymáshoz való közeledést szol-
gálta. Lehet, hogy a büki evangélikus egyház történetének megírása során 
− éppen katolikus volta miatt − bizonyára lesznek tévedései, s emiatt talán 
elfogultsággal vádolhatják. A hozzáértő olvasók azonban ne tekintsék eze-
ket a tévedéseket rosszindulatból fakadóknak, hanem neveltetésből eredő 
tájékozatlanságnak. Az út, amelyen gyermekkorában elindult, itt Bükön ta-
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lálkozott egy más irányból jövő, de párhuzamosan haladó úttal, s már iatal 
pedagógus korában megérezte, hogy ezen utaknak egyre jobban közelíteni-
ük kell egymáshoz, s ezeket az utakat a megértés szellemében kell tovább 
építeni községünk, népünk, magyar hazánk javára.

A közös nehézségek, a közös sors küzdelmei erősítsék továbbra is azt a 
kapcsolatot a két egyház között, amely az utolsó évtizedekben kialakult. Az 
elődök vallásossága pedig erősítse a hitet, az egymás iránti szeretetet, meg-
értést a ma élő nemzedékben, és az apák, nagyapák példája ne maradjon 
nyomtalanul községünk lakóiban. A két felekezet hívei ne azt tekintsék egy-
másban, ami őket elválasztja egymástól, hanem azt, ami őket egybeköti.

A megértő türelmet, az egység szellemének kialakítását segítette a jó 
barát, F  D  evangélikus lelkész, aki közvetlenségével, megnyerő 
modorával sohasem éreztette a vallás elválasztó szerepét, és aki minden 
tettével, szolgálatával a megértést, az egység létrejöttét szolgálta. Ezzel a 
munkával is az ő emlékének kívánunk adózni, és annak a küzdelmes közös 
útnak, amelyet huszonkét éven át tapostunk községünk lakossága lelki egy-
ségének megteremtéséért.

Kutatásaim segítségéért köszönet illeti meg K  L t, az egy-
házközség lelkészét, aki mindenkor baráti bizalommal adta kezembe az 
egyházközség értékes okmányait, jegyzőkönyveit, melyek nélkülözhetetlen, 
hasznos adatokat szolgáltattak.

A közel két évszázada álló evangélikus templom és a gyülekezet vezetői 
továbbra is töltsék be híveik erkölcsi nevelését, lelki vezetését népünk fenn-
maradása, jobb léte kialakítása érdekében!
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VALLÁSOS ÉLET HAZÁNK NYUGATI VIDÉKÉN,
AZ EGYHÁZ SZEREPE FALVAINK ÉLETÉBEN

Magyar népünk vallásos lelkülete Szent István király uralkodásától 
kezdve fokozatosan alakult ki, és a későbbi századok folyamán mélyült el. A 
vallási tényezőknek igen fontos szerep jutott nemcsak a lelki élet ápolásá-
ban, hanem jelentős tetteket tulajdoníthatunk a kereszténységnek népünk 
gazdasági, kulturális gyarapodásának elősegítésében is, melyek nyomán a 
magyarság az európai népek szerves tagjává vált, s emelkedett magasabb 
színvonalra. Mindezeknek látható bizonyítékai, értékes emlékei maradtak 
fenn vidékünkön.

Éppen a magyar honfoglalást követő században hatalmas szellemi moz-
galom indult meg az egyházban, melynek felfogása szerint az ember tes-
ti jólétének, lelki megtisztulásának és égi boldogulásának útja: a krisztusi 
egyház elterjesztése a föld népei között. E feladat megoldásának, Krisztus 
földi országának kiépítésén munkálkodó harcosok a szerzetesek voltak, 
akik az addig nomád, pásztoréletet élő magyarságot a magasabb életszínvo-
nalat biztosító földművelésre tanították meg, és ezzel megvetették alapját 
népünk fennmaradásának, ugyanakkor a gazdasági felemelkedését is biz-
tosították.

Hazánkban e nagy szellemi és gazdasági mozgalomnak első harcos kato-
nái a X. században újjászületett Szent Benedek-rend tagjai voltak, akik hit-
tel és buzgalommal láttak hozzá nemes feladatuk megvalósításához. Célul 
tűzték ki a vallásos élet, az erkölcsösség megteremtését. Az emberszeretet-
ükön, a példamutatásukon keresztül pedig a nélkülözés, a testi szenvedés 
megszüntetéséért való küzdelem, az emberek földi jólétének és hitbeli gya-
rapodásának elősegítése jellemezte tevékenységüket.

István király tevékenysége és a Szent Benedek-rend szerzeteseinek lelkes 
és buzgó munkája hamarosan meghozta gyümölcsét. A kolostorokban élő 
és innen a főpapi székekre került bencés szerzetesek eredményes munkát 
végeztek. A kereszténység zsenge palántája hamarosan terebélyes fává nö-
vekedett. A pogányvilág egyre gyengébb megnyilvánulásai a régi rend hal-
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doklását jelezték. A pogányság órája lejárt, s ezt követően új gondolkodás, 
új hit, új műveltség talált otthonra Magyarországon. Meggyökeresedett a ke-
resztény gondolat, a krisztusi hit és az egyetemesen keresztény kultúra.

A pannonhalmi monostor, a bakonybéli, a tihanyi apátság megalapítása, 
a győri püspökség megszervezése, templomok építtetése jelentette Nyugat- 
és Észak-Dunántúlon az egyházszervezés nagy munkáját. Szent István ural-
kodásának második felében minden tíz falut egy-egy templom építésére és 
ennek fenntartására kötelezte. Így a szerzetesi kolostorok mellett ezek az 
„egyházas” falvak jelentették a további kisugárzó erőt. Későbbiek során a 
wasserburgi Vecelin Jákon alapított monostort.

A bencés szerzetesek nemcsak vidékünk hitéletének voltak gondozói, 
hanem ezen kívül iskolákat tartottak fenn, papokat neveltek, az i júságot 
oktatták, kórházaikban betegeket ápoltak, ugyanakkor egy-egy gazdaság 
központjai is voltak, ahol intenzív munkával terjesztették a földművelést. 
A plébánosok pedig híveiknek nem csak lelki gondozói voltak, hanem szá-
mukra tanácsokat adtak, tanították a kor műveltségét, és orvosolták őket 
betegségeikben.

Az irodalom első csírái is a kolostorokban bontakoztak ki. A nemzetsé-
gek mondáit, hagyományait a szerzetes történetírók jegyezték fel. Igaz, latin 
nyelven írtak, mely a fejlődés folyamán alapjává lett a magyar nyelven is ki-
bontakozó irodalmunknak. Közben az egyházi és a világi szervezet szorosan 
összefonódott, és együttműködésük azt eredményezte, hogy az egyházi és a 
világi közigazgatás szervezése sok esetben párhuzamosan történt meg. 

Így következett be az a helyzet, hogy a püspökségek alapításakor a király 
várakat rendelt a püspök joghatósága alá.

A XII. században, az azt megelőző testvérharcok, valamint a német és 
görög hatalmak támadásai ellenére a kereszténység mély gyökeret vert a 
magyar nép szívébe. Az ország lakossága kevés kivétellel a kereszténység 
követője lett. A hitélet folyamatosan elmélyült, a buzgóság vele párhuza-
mosan növekedett. A vallásos érzületnek, a hitbeli meggyőződés elmélyülé-
sének látható jelei voltak a különböző célra adott kegyes adományok és az 
egyházalapítások nagy száma. 
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A XII. század második felében a bencések mellett új szerzetesrendek 
jelentek meg. Közöttük legjelentősebbek a ciszterciek és a premontreiek. 
Az előzők Szentgotthárdon és Zircen telepedtek le. A Miskolc nembeli Bors 
Domonkos bán 1194-ben Heiligenkreuzból jött német szerzetesekkel ala-
pította meg a Répce folyó mellett Kedhelyt, melyet a nép Borsmonostornak 
nevezett el. Rajtuk kívül a premontreiek Csornán építették ki kolostorukat.

E szerzetesrendekkel egyidőben jöttek vidékünkre a templomos lova-
gok, a johanniták, akik Sopront választották székhelyükként, de hamaro-
san a közeli Keresztényben1 és Bőben szereztek birtokokat és építették fel 
rendházukat. Az utóbbi helyet a XIV. században hiteles helynek nyilvánítot-
ták, ahol okleveleket állítottak ki.

A ciszterciek maguk művelték a földet, irtották ki az erdőket, termékeny-
nyé tették a pusztákat, lecsapolták a mocsarakat, vagyis az addig kihasz-
nálatlan, terméketlen területeket tették a földművelés számára hasznossá, 
gyümölcsözővé. A premontrei kanonokok pedig a lelkipásztorkodásban, 
missziós tevékenységükkel fejtettek ki buzgó vallásos munkát.

A vallásos élet kibontakozásában nagy szerepet vállaltak a környék föl-
desurai, akik birtokaikon templomokat, kolostorokat építtettek, szerze-
teseket telepítettek le. Osli comes (ispán) alapította a csornai templomot 
és kolostort a premontreiek részére. Az Osli nemzetség későbbi leszárma-
zottai − az Ostff y, a Kanizsai, a Viczai és az Agyagosi családok − birtokokat 
is adományoztak az egyház részére. Így jutott Horpács2 is a premontreiek 
birtokába. Az itt épített román stílusú templom és a mellette álló kolostor 
(az utóbbi idők folyamán elpusztult) a premontreiek kezdeti korszakában 
készült a jáki templom stílusában. Az ősi templomból csak a partáléja és né-
hány oszlopa maradt meg, melyek értékes darabjai a XII. század megmaradt 
műemlékeinknek.

1 Keresztény: 1950-ig önálló község, azóta Egyházasfalu része Győr-Moson-Sopron 
megyében.

2 Horpács: község 1950-ig Sopron vármegyében, a mai Győr-Moson-Sopron megyében. 
Neve 1906-tól Sopronhorpács. 
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A szerzetesei kolostorok mellett a falusi plébániák szintén hatalmas 
vonzóerőt és irányító szerepet töltöttek be a vallásos élet kialakításában. A 
kereszténység kialakulását követő első századokban a templomok tíz falut 
fogtak össze, a kisugárzó erejük távoli területekre ért el.

A keresztény vallás szimbólumát falvainkban a templomok jelentették, 
melyek egyúttal „rangot” is adtak a falunak. A faluba érkezők azonnal felis-
merhették a falu magját alkotó részt, hiszen a legtöbb helyen a középpont-
ban állott a templom. Körülötte rendszerint kiszélesedett az utca, ahol tér-
ség alakult ki. Ezen a téren tartották a gyűléseket, itt zajlottak le a búcsúk 
és a vásárok.

A Répce vidékének jelentős faluja lehetett az Árpád-korban B , hiszen 
már ebben az időben templomos falu volt. A középkorban több B  nevével 
találkozunk, mint Vizló-Bük, Egyházas-Bük, Mankó-Bük és Tivánfalva-Bük.

E -B  a középső részen épült. Keletkezését a X–XI. századra te-
hetjük. Éppen a központi fekvése teremtette meg annak a lehetőségét, hogy 
itt minden bizonnyal már a keresztény egyház kialakulásának kezdetén 
templom épült. Ezt látszik bizonyítani az „Egyházas” előnév, de ezt a felte-
vést erősíti meg a templomon végzett műemléki kutatás is, mely kiderítette, 
hogy a jelenlegi templom területén, mely eddigi tudásunk szerint 1408-ban 
épült, korábbi századokból való templomok alapjai rejtőzködnek.

Nem lehetetlen, hogy a legrégebbi templom a honfoglalást megelőző 
avar, illetve szláv település temploma lehetett. A templom védőszentjének 
megválasztása is az ősi eredetére mutat. Szent Kelemen pápa Péter apostol 
harmadik utódjaként került a pápai székbe, így a katolikus egyház legrégeb-
bi szentjei közé tartozik. A kereszténység első századainak szentjeit pedig 
általában a legrégebbi templomok, egyházközösségek választották névadó 
védőszentjüknek.

E -B  az „egyházas” előnevet a templomától nyerte, hiszen a 
kereszténység elterjedésével hazánkban ez a jelző csak a templommal, az 
„egyház”- zal rendelkező helységeket illette meg. B  temploma, eltérően 
más községekétől, nem a falu közepén épült, hanem a falutól távolabb, mint 
a régi írás mondja: „a falutól 400 lépésnyire.” Lehet, hogy a gyakori tűzese-
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tek és az árvizek miatt építették fel a templomot a falun kívül, de előfor-
dulhatott az is, hogy az eredetileg a templom körül fekvő falut az ellenség 
elpusztította, lakói pedig a közeli Répce árterületének magasabb és védet-
tebb pontjain építették fel házaikat. A templom helyének kiválasztásával 
kapcsolatban feltételezhetjük, hogy a Répce folyó völgyén végighúzódó ke-
reskedelmi útvonal mentén helyezték el azzal a céllal, hogy a vasárnapokon 
és ünnepeken tartott vásárokra érkező kereskedők, a termékeiket árusító 
iparosok a piacot könnyebben megközelíthessék.

Répce vidéke egyházközségei közül kiemelkedett Csepreg, melynek 
Szent Miklósról elnevezett temploma a XIV. század végén épült. A templom 
főbejárati kapuja felett, a torony falába elhelyezett márványtábla vésett 
szövegében a többek között ez áll: „Építetté Kanizsay János Esztergomi érsek 
Kr. szu. 1391. évben.”

A templomépítési kedv vidékünkön a tatárjárás után indult meg na-
gyobb mértékben, s ennek nyomán a XV. századra a legtöbb községben ál-
lott az Isten háza. Mindez azt mutatja, hogy nyugati országrészünkön már 
az Árpádok korában mélyen vallásos lakosság élt, akik nagyon sok áldozatot 
hoztak a hitük szimbólumát jelentő templomok felépítéséért, és hamarosan 
szívükbe fogadták a szerzeteseket, a felemelkedésük, gazdasági fejlődésük 
és művelődésük fáradhatatlan harcosait. Mindezek azt mutatták, hogy a 
XIII. századra a vallási buzgalom mély gyökerekből táplálkozott vidékünk 
lakosaiban.

Az első templomok kezdetben bizonyára egyszerűek, szegényes 
felszereltségűek lehettek, Egyházas-Bük első temploma román stílusban 
épült, s az eddig végzett kutatások megállapították, hogy alapja kőből ké-
szült, falai pedig téglából és kőből vegyesen. A párkányt faragott kövek dí-
szítették, sok helyen pedig kőoszlopok erősítették a falakat. A tégla és a kő 
előteremtése abban az időben nagy áldozatvállalást és megerőltető munkát 
jelentett, hiszen a köveket messze vidékről kellett ide szállítani. A szállítást 
gyakran a rendkívül rossz útviszonyok szintén nehezítették.

Vidékünkön több faluban a templom az erődítmény szerepét is betöl-
tötte, ahol a lakosság az ellenséges támadások idején védelmet találhatott. 
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Káptalanvisen3 a templomot magaslatra építették, és téglafal vette körül, 
s a mellette elhúzódó, a mezőre kivezető „Mélyút” felőli oldalon pedig kb. 
10 méter magas bástyafal tartotta. Ezek a falak a templom körül még ma is 
állanak.

Farkas Sándor: Csepreg mezőváros története4 című művében leírja, hogy 
a XVII. század elején templomát, s e fal romjaiból még a XIX. század elején is 
állott 18 öl hosszú, két öl magas, öt lőréses fal, az északkeleti oldalon.

Történelmünk gyászos eseményei, mint pl. a német és a cseh rabló lova-
gok támadásai, későbbiek folyamán pedig a török csapatok pusztításai nyo-
mán sok-sok falu, vele együtt több szentegyház pusztult el. Mindezek és az 
egyházba is behatoló világias szellem nyomán a vallásos élet hanyatlásnak 
indult nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is. A fokozato-
san mélyre süllyedt vallási élet szükségszerűen váltotta ki azt a világraszóló 
történelmi eseményt, melyet reformációnak nevezünk.

Ugyanakkor, amikor hazánkban a történelem sodró és tragikus esemé-
nyei, közöttük a törökkel vívott élethalálharc gátolták a hitélet további fejlő-
dését, a nyugati keresztény világban az egyház elvilágiasodása és az erköl-
csök fokozatos romlása okozott nyugtalanságot. A pápák avignoni fogsága, 
majd a kettős pápaválasztást követő egyházszakadás teljesen aláásta a ró-
mai szentszék tekintélyét. Ezzel szoros kapcsolatban, párhuzamosan követ-
kezett be a főpapok elvilágiasodása és az alsópapság erkölcsi romlása.

Az egyházi vagyonokat a főpapság a világi földesurak módjára politikai 
céljaik elérésére használta fel: hadvezérekké, diplomatákká lettek, s fény-
űző életmódot élve a testi jólétet, az anyagai pompát helyezték előtérbe. 
Ezzel megszűnt az eddigi hathatós főpásztori irányítás, amely előidézte azt, 
hogy az alsópapság nagy része is elhanyagolta lelkipásztori kötelezettsé

3 Káptalanvis: 1928-ig önálló község, akkor Nemesvissel egyesült Répcevis néven. Ma 
Győr-Moson-Sopron megye része.  

4 Farkas Sándor (1853–1938): kanonok.  Csepregen még káplánként megírta és 1887-
ben kiadta a Csepreg mezőváros története című munkáját, amelynél ma sincs alaposabb 
összefoglalás a város históriájáról.  A könyv reprint kiadásban 1996-ban jelent meg.
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gét. A lakosság látva ezeket a visszásságokat, lassanként elfordult papjaitól, 
akikben az adóztatóit is látta, akik hozzájárultak terhei növekedéséhez.

Ez a súlyos, válságos időszak érlelte meg az egyház érdekeit, tekintélyét 
féltő hittudósok és az igaz egyház ügyéért lelkesedő i jabb papi nemzedék 
lelkében a reformok gondolatát, megnövelve bennük az egyházi szervezet 
valamint a vallási tételek megjavítására irányuló törekvéseiket. Ezek a gon-
dolatok és törekvések már a XIV. század végén Angliában Wycliff e5, majd 
Csehországban az ő tanait átvevő Husz János6 tanításai nyomán a XVI. szá-
zad elején a hitújító mozgalmakhoz, a reformációhoz vezettek. 

A REFORMÁCIÓ TÉRHÓDÍTÁSA HAZÁNK NYUGATI TÁJAIN

A kereszténység történetében a XVI. század első évtizedeiben sorsdöntő 
esemény, a reformáció következett be, mely hatalmas rést ütött az addig 
egységesnek látszó egyház testén. Mint az előzőkben leírtakból megismer-
hettük, a középkor vallásos életében nagyon is szembeötlő ellentétek ala-
kultak ki. Egyik oldalon a hitélet fényes megnyilatkozásait találjuk, mint a 
keresztesháborúkat, a szerzetesrendek önzetlen tevékenységeit, továbbá 
a miszticizmust, mely közvetlen kapcsolatot kívánt teremteni az Istennel, 
míg az aszkézisban az élet örömeiről való lemondás, az önsanyargatás nyil-
vánult meg. A másik oldalon pedig a durvaság, az erkölcstelenség, az ököl-
jog, az istenítéletek, a búcsúcédulák árusítása voltak e kor jellemzői.

5 Wycliff e, John (1320–1384): angol teológus, reformátor, a reformáció előtti vallásújítók 
(előreformátorok) egyik legnagyobb alakja. Ő fordította először angol nyelvre a Bibliát. 
Nézetei miatt többször idézték bíróság elé, de lelkészi állását megtarthatta. Tanításai 
nagy hatással voltak Husz Jánosra.

6 Husz János (1369–1415): cseh pap (neve csehül: Jan Hus), egyetemi tanár, többek 
között a birtok és a vagyon nélküli egyházat hirdető huszitizmus vallási mozgalmának 
megalapítója. Tanításai miatt Prága érseke kiátkozta, majd az 1415-ös Konstanzi 
zsinaton Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár máglyán 
elégettette.
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Husz János és mások csak előkészítették azt az utat, melyet Luther Már-
ton7, Kálvin János8 és Zwingli Ulrik9 tanításai egész országok, népek számá-
ra tettek járhatóvá, hittételeiket elfogadhatóvá. A mélyen gyökerező bajok, 
társadalmi ellentétek váltották ki azt, hogy a művelt és vallásos polgárság, 
illetve a nemesség a reformációt követő alig egy évszázad alatt olyan köny-
nyen és gyorsan szakadt el a római egyháztól.

A reformátorok álláspontja az egyházzal szembeni ellentéten alapult. 
Azt tanították, hogy az ember lelke közvetlenül áll szemben az Istennel, és 
ebben nincs szükség „látható egyház”-ra, amit a katolikusok az évszázadok 
folyamán építettek ki. A reformáció a lelkiismereti szabadság elvét hirdette, 
és a társadalom érdekeinél magasabbra néző szemléletet képviselt, mely-
nek eszményképe az Istennek tudatosan felelős személyiség.

Az új irány képviselői ragaszkodtak a Szentírás feltétlen tekintélyéhez, és 
ennek következményeként a Bibliának még nagyobb jelentőséget tulajdoní-
tottak, mint amilyennel az korábban rendelkezett. A reformáció számára 
a Biblia volt egyedüli, egyetemes érvényű segédeszköz a kinyilatkoztatott 
igazság megismerésében. Tanulmányozásának, olvasásának kötelezővé té-
telével a legkorábbi keresztény hitet, ennek kultuszát szándékoztak az ere-
di tisztaságba visszaállítani.

A reformátorok sok vonatkozásban megvalósították célkitűzéseiket. Ki-
küszöbölték a szentekben való hitet, néhány szakrális cselekményt, mint a 
misét, a fülbegyónást kiiktatták gyakorlatukból, megszüntették a kolostori 
szerzeteseket, s nem ismerték el a pápaság vezető szerepét.

7 Luther Márton (1482–1546): német Ágoston-rendi szerzetes (neve németül: Martin 
Luder), aki folymatosan szembefordult a római katolikus egyház tanításaival. 1517. 
október 31-én hirdette ki a 95 tételből álló ún. Wittenbergi téziseket, amelyet a 
reformáció elindításának tekintenek, és egyúttal a protestáns egyházak − köztük a 
Luther tanításait követő evangélikus egyház − létrejöttéhez is elvezettek.

8 Kálvin János (1509–1564): francia származású svájci vallástudós.  A gen i egyház 
prédikátoraként az általa felállított gen i egyházszervezet Európa-szerte mintaként 
szolgált a református egyházak megalakulásához, amely az evangélikusok mellett a 
protestantizmus másik fő vallása, illetve egyháza lett.

9 Zwingli Ulrik (1484–1531): svájci hitújító (neve németül: Ulrich Zwingli), a református 
egyház egyik alapítója. 
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A reformáció bámulatos gyorsasággal terjedt el Európa nyugati, északi 
és középső államaiban. Ezen gyors sikerben egész sor tényező játszott köz-
re. Közöttük megemlíthetjük, hogy a reformáció harcot indított a világias 
szellem ellen, elvetette a katolikus egyház színpompás rítusait, s az egysze-
rűségre törekedve az igehirdetéssel és orgonával szólt híveihez. Ez viszont 
a vallási élet kifejezési formáinak leegyszerűsödésében jelentkezett.

A magyarországi protestantizmus gyors elterjedéséhez feltétlenül hoz-
zájárult az a körülmény, hogy Mohács után megszűnt a római egyház fé-
nye és hatalma. A gyászos csatavesztés után nem rendelkezett olyan erővel 
és szervezettel, mely a protestáns hitújítók működését megakadályozhat-
ta volna. A mohácsi vészből csupán öt-hat püspök menekült meg, kiknek 
a száma további halálesetek következtében még jobban megfogyatkozott. 
Egyes püspökségek évtizedeken át főként anyagi érdekek miatt betöltetle-
nek maradtak. Pl. 1527–1554 között csak névleg van győri püspök, s világi-
ak élvezik a püspöki birtok jövedelmét.

A katolikus egyházi szervezetben a püspök hiánya egyúttal a papság hi-
ányát is jelentette, mivel a papok felszentelését csak püspökök végezhették. 
A megcsonkult egyházi szervezet a protestantizmus terjedésével szemben 
nem tudott ellenállást kifejteni. A falusi papok hosszú ideig irányítás nélkül 
maradva egyenként fordultak az új tanok felé. A rossz közlekedési viszonyok 
pedig a zsinatok, a papi gyűlések megtartását nehezítették, akadályozták. A 
papképzés megfelelő színvonalának hiánya szintén növelte a katolikus egy-
ház vezetőinek gondjait, ugyanakkor a kolostorokat, a hitélet központjait a 
zsoldosok tanyáivá, kaszárnyákká alakították át. Igaz, a mohácsi vész első-
sorban a katolikus egyházra hozott végzetes évtizedeket, ennek ellenére a 
Mohácsot követő súlyos és gondokkal teli évek eseményei a reformációt is 
feltartóztatták útjában.

A protestantizmus elterjedését számos külső körülmény mellett legha-
tásosabban a könyvnyomtatás elterjedése segítette elő. Ez tette lehetővé, 
hogy a Biblia minden hívő kezébe eljusson, melyet latinból magyar nyelvre 
fordítva a nép saját nyelvén olvashatta. A földesurak hatalmuk növelése ér-
dekében örömmel használták ki az egyházi vagyonok elkobzásának lehe-
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tőségét, s hamarosan érvényesíthették a „Cuius regio, eius religio” vagyis az 
„Akié a föld, azé a vallás” elvét, mely szerint a földesúr szabhatta meg, hogy 
jobbágyai milyen vallást követhetnek.

Hazánkban a protestantizmus szinte harc, küzdelem nélkül terjedt el. 
Elsőként a német városaink, legfőképpen Sopron polgársága fogadta be az 
új tanokat. Ez annak köszönhető, hogy Sopron kereskedői szoros külföldi 
kapcsolataik révén legkorábban értesülhettek Luther Márton fellépéséről. 
Sok külföldi is megfordult a határszéli városban, akik élőszóval számoltak 
be a Wittenbergben történt eseményekről. Sopron város polgársága főként 
a borkereskedelme révén állott kapcsolatban a külföldi kereskedőkkel, s 
rajtuk keresztül a német tartományokkal. A velük való érintkezés és útja-
ik során szélesebb látókörre, magasabb műveltségre tettek szert. Ezeket a 
megszerzett szellemi javakat nem tartották magukban, hanem összejövete-
leik alkalmával át is adták. A külföldön tanuló és hazalátogató diákok szin-
tén hirdették Luther tanait, s bizonyára az ő működésük hatására hoztak 
már 1523-ban szigorú rendelkezéseket, azon soproniak ellen, kik Luther 
követőinek vallották magukat.

A győri püspök követe 1524. október 24-én a városi tanácshoz hozta a ki-
rály rendeletét, mely szerint jószág- és fejvesztés büntetés jár azoknak, akik 
Luther iratait adják, veszik, házukban tartják, s ott olvassák vagy titokban 
beszélnek róla. A királyi rendelet kihirdetésétől számított három napon be-
lül minden eretnek iratot megégetésre át kell adni a városi hatóságoknak.

A reformáció legfőbb terjesztője azonban, mint az előzőkben is említet-
tük, a könyvnyomtatás lett. A műveltség és az új tanok a könyveken keresz-
tül jutottak el az olvasni tudó polgárság körébe. Legfőképpen a kereskedők 
hozták Sopron városába Luther iratait, és ők is terjesztették, árusították. Így 
történt, hogy 1522-ben, tehát öt évvel Luther fellépése után, feljegyezték: „… 
vannak jelenségek, hogy az új tanok terjednek a városban.” Ezért Gosztonyi 
János győri püspök (1510–1525) 1524-ben Sopronba küldte Kajári István 
győri kanonokot, hogy vizsgálja ki, vannak-e követői Luthernek.

A mohácsi vészt követő években Sopron megyében a török támadásai 
akasztották meg a reformáció terjedését. A török 1529. évi Bécs elleni had-
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járatában vidékünk falvait felégette, feldúlta, a lakosság nagy részét pedig 
elhurcolta rabságba. Kőszeg városa ostroma idején, 1532-ben ismét sok 
szenvedés jutott osztályrészül ezen országrész lakosságának.

Mindezen nehézségek és a fentebb említett ellenőrzések dacára Sopron 
kapuja lett a hazai protestantizmus terjedésének. Mint megyei székhely, a 
megyei nagybirtokosság gyülekező helye is volt a város, így a földesurak 
szintén korán megismerkedhettek a hitújítással, és hamarosan a protes-
tantizmus elterjedésének lettek élharcosai. Ezt erősíti meg Schmal Antal 
ágostai hitvallású tudós: „Alig képzelhető, mily rövid idő alatt megerősö-
dött Magyarországon az evangélikus hit, miután Magyarországnak csaknem 
minden mágnása és a római katolikus egyházi fér iaknak is nem csekély ré-
sze elfogadta az evangélikus hitet.” (S : M   III. ,
250. ).

Vidékünkön a Nádasdy család − akiknek Sopronban is állott palotájuk − 
fogadta legkorábban védelmébe a magyarországi reformátorokat. Nádasdy 
Tamás, Nyugat-Magyarország legnagyobb tekintélyű földesura lett a re-
formáció legbuzgóbb pártfogója és támogatója. Mint Sárvár-Felsővidék és 
a Répce mentének nagybirtokosa Sárváron és Csepregen kultúrközpontot 
hozott létre, melynek szellemi kisugárzása egész Sopron és Vas megye te-
rületére kiterjedt. Ennek nyomán a XVI. század végére az egész nyugati or-
szágrész meghódolt a lutheri reformáció eszméjének.

Több helység éppen a földesúri pártfogásnak köszönhette, hogy lakói 
szabadon gyakorolhatták vallásukat. Amikor pl. Sopronban Draskovich 
győri püspök tervszerű támadással igyekezett megtörni az evangélikus gyü-
lekezet erejét, ugyanakkor Csepregben országos hírű iskola működhetett 
zavartalanul, melyet az üldöztetések idején a magyar nyelv tanulása érde-
kében is sokan felkerestek. Így került Csepregbe 1587-ben Lackner Ádám 
soproni aranyműves 16 éves Kristóf ia, a későbbi híres polgármester, de 
Csepregben tanulta meg a magyar nyelvet 1600-ban i j. Paur Mihály is. A 
csepregi iskolában ekkor két híres tudós tanított: Creutzer György lelkész 
és Gabelmann Miklós rektor.
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A reformáció elterjedése vidékünkön és az országban nem egyik évről a 
másikra ment végbe, hanem fokozatos lassú fejlődésnek lett az eredménye. 
Kezdetben a földesurainknál sem lehetett pontosan elhatárolni, mikor lett a 
reformáció követője. Nádasdy Tamás életének tanulmányozása azt mutatja, 
hogy ugyanannyi adat utal protestánsi, mint katolikus gyakorlatára. Több 
városban, faluban a meglévő templomot a két felekezet közösen használta 
hosszú éveken át. Ezt a gyakorlatot követték Sopron polgárai a Szent Mi-
hály-templommal kapcsolatban. Máshol pedig még 1590-ben is miséztek a 
protestáns papok, s csak az úrfelmutatást iktatták ki.

Az evangélikus egyház megerősödése után is igyekezett fenntartani a jó 
viszonyt a katolikusokkal, és sokáig megosztozkodtak az egyházi épületen 
és az egyházi jövedelmeken. A XVI. században még élt a türelem és a béke-
szeretet a két felekezet között annál is inkább, mert sok esetben egy család 
testvérei is elkülönültek, megoszlottak vallás szerint. A hitújítás követői 
csak fokozatosan hagyták el az évszázadok által szentesített és gyakorolt 
szertartásokat, s csak az idő múlásával iktatták ki azokat, amelyeket nem 
tartottak lényegesnek és megfelelőnek.

A XVI. század végén a protestáns felekezetek között is tapasztalha-
tó meg nem értés, nézeteltérés. Ezt mutatja az 1951. év június 2-án és 
3-án Csepregbe, Nádasdy Ferenc (II.) által összehívott protestáns zsinat, 
ahol Luther és Kálvin hívei vitáztak az Úrvacsora kérdésében. A gyűlésen 
maga Nádasdy Ferenc elnököt, megnyitó beszédében pedig tanácsosa, 
Szentgyörgyi Gábor ismertette a zsinat célját: „… miként szüntethetik meg 
a hitbeli zűrzavart.” Az utána kialakult vitában Schultéti Szörény bártfai 
lelkész a lutheri álláspont képviselője és Bejthe István németújvári prédi-
kátor, superintendens (püspök), a kálvini tanítás védelmezője állott szem-
be egymással. A hitvita folyamán a felvidéki papok sarokba szorították a 
kálvinizmust egyedül képviselő Bejthe Istvánt, aki haragosan elhagyta a 
gyűlés színhelyét, a csepregi piactéri templomot, és később a püspökségről 
is lemondott, miután kilátástalannak látta, hogy nem tudja átvinni a kálvi-
nizmusra az alája tartozó evangélikus papságot. (F  S : C  

  63–66. ).
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A reformáció terjesztésének leghatásosabb eszköze az volt, hogy a pré-
dikátorok anyanyelven szóltak a nép egyszerű gyermekeihez. A földesúr vé-
delmét és támogatását élvező papok bejárták a vidéket, és a legegyszerűb-
bek által is megértett szónoklatokkal megnyerték a szegényebbeket is, kiket 
beszerveztek az új vallási közösségbe. A régi egyházban a pap egy helyhez 
volt kötve, míg az új hitet terjesztő prédikátorok senkitől nem korlátozva 
járták a falvakat, hirdetve az új eszméket. A szónokok irányítását központi 
helyről végezték a superintendensek (püspökök), illetve az udvari papok és 
az esperesek, akik magasabb műveltségüket igénybe véve magyar nyelvű 
könyveikkel adtak irányt, segítséget az egyszerűbb falusi prédikátoroknak.

A nép továbbra is igényelte a lelki vigasztalást, az Isten Igéjét, melyet 
a következőkben az új hit lelkészei hirdettek. A hazai hitterjesztők mun-
káját igen nagyra kell értékelnünk, katekizmusokkal, szentbeszédek kiadá-
sával, különböző lelki megkönnyebbülést nyújtó könyvekkel a század sok 
bajt megért emberének enyhülést, reményt akartak adni. Ezek a kiadvány-
ok voltak egyetlen vigasztalói a XVI. század sokat szenvedett magyarjának, 
melyekben megtalálták az Istenben való megnyugvást, az egymás iránti 
szeretetet és a halhatatlan lélek megbecsülését.

A magyar protestantizmus tehát hatalmas lépésekkel segítette előbb-
re vinni a magyar nyelvű kultúrát, s megvetette nemzeti művelődésünk
alapjait.
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A B  E  E  . 
A XVII.   

B  vallási megosztottságának kezdetét homály fedi, mert a XVI. század 
végén kezdődő vallási villongásokban a perdöntő iratok elvesztek, meg-
semmisültek. A régi forrásokból csak nagyon hézagos képet rajzolhatunk 
meg a büki vallási élet XVII. századi állapotáról. E forrásokból nagyon sok 
elveszett, megsemmisült a török dúlások, templomfoglalások és egyéb ve-
szedelmek idején. Így sok vonatkozásban csak találgatásokra, következte-
tésekre vagyunk utalva.

Répce vidékén a reformáció terjesztőit, az új hit hirdetőit minden bi-
zonnyal a Nádasdy-család csepregi prédikátorai között kell keresnünk, 
akik olyan eredményesen működtek B  is, hogy a község lakosságának 
legnagyobb része a XVI. század végén már a lutheri hitet vallotta. Minden 
bizonnyal nagy szerepe lehetett B  evangélikussá tételében a Sopron vá-
rosában korán – az 1550-es évek közepén – megalakult evangélikus egyház-
községnek. B  nemesei sokszor megfordultal hivatalos ügyeik elintézése 
végett a megyeszékhelyen, ahol nyilván megismerkedtek a reformátorok 
tanításaival, s hazajőve maguk is hamarosan az új vallást követték.

Főként a Nádasdy-család volt az, amelynek tagjai sokat tettek az evan-
gélikus vallás elterjesztéséért. Mint vidékünk, sőt az ország legnagyobb 
földbirtokosai vallották és tettekben is megvalósították az „Akié a föld, azé 
a vallás” elvét. Ezt nyilvánította ki Nádasdy Ferenc az 1591. évi csepregi zsi-
naton, mely szerint: „… a papok az Augusta confessio szerint higyjenek, mert 
a másképpen cselekvőket nem fogja birtokain megtűrni.” (F : C  

 , 66. ).
A kor viszonyai között természetesnek tűnik, hogy ily hatalmas földes-

úr, mint Nádasdy Ferenc szavára nemcsak a közvetlen alattvalók hagyták 
el régi hitüket, hanem a jogilag szabad, szomszédos B  kisnemesei is az 
áttérést választották.

B  a reformáció első patronálójának az Ebergényi család tekint-
hető, melynek családfői többször szerepeltek az evangélikusok védelme-
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zőiként. Ebergényi Péter 1588-ban a négy B  (Vizló, Egyházas, Tyván és 
Mankó) községek nevében tiltakozott az ellen, hogy a lócsiak legeltessenek 
az egyházasbüki eklézsia prédikátorának (= pastorának) birtokán, vagy ha 
akarják, úgy izessenek neki érte bért. (S  . I. . . 321. .).

Ebből azonban nem derült ki határozottan, melyik eklézsia − katolikus 
vagy evangélikus − lelkészének nevében tiltakozott Ebergényi Péter. Mivel 
„prédikátor”-ról van szó, arra következtethetünk, hogy evangélikus lehe-
tett az eklézsia „pastora”. Ennek viszont ellentmond az a körülmény, hogy a 
Nádasdy Ferenc által 1591-ben Csepregbe összehívott lutheránus zsinaton 
a büki lelkész nevével nem találkozunk, noha ezen a fontos összejövetelen 
távoli vidékek prédikátorai is megjelentek.

Fülöp Dezső büki lelkész „A büki ev. gyülekezet temploma 150 éves” című, 
1935 augusztusában megjelent munkájában megemlíti, hogy egy fennma-
radt adójegyzék bizonysága szerint 1595-ben már evangélikus lelkész szol-
gált Bükön, aki egy forint évi adót izetett.

Más adatok is igazolják, hogy már az 1590-es évek második felében élt 
Bükön az evangélikus egyház. 1596. március havában Soós János lózsi10 lel-
kész volt itt egyházlátogatáson több társával, akik Kincses Pál kőszegi lel-
készt is idevárták. 1603-ban pedig Muraközi György esperes Pythiares Ger-
gely németkeresztúri11 lelkésszel vizitálta (=látogatta, ellenőrizte) a büki 
egyházat. A látogatók mindegyike az evangélikus lelkészek közé tartozott, 
így tehát már az evangélikus egyház létezett a század végén. Sajnos, egyik 
látogatás sem említi meg a büki lelkész nevét.

Ezen adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy a büki evangélikus egyhá-
zi szervezet kialakulása csak a XVI. század utolsó évtizedében történhetett 
meg. Viszont dr. Csóka Lajos bencés tanár, Bük község szülötte a „Bük köz-
ség története” című kéziratában az 1606. évet, a bécsi béke esztendejét jelö-
li meg a büki evangélikus egyházközség kezdetének.

10 Lózs: mezőváros az egykori Sopron vármegyében, 1906-tól Nagylózs néven. Ma községi 
jogállású település Győr–Moson–Sopron megyében. 

11 Németkeresztúr: mezőváros az egykori Sopron vármegyében. 1921 óta mezőváros 
(Marktgemeinde) Ausztria Burgenland tartományában Deutschkreuz néven.
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Az új hit követői a XVII. század elején, éspedig a többségi elv alapján B -
 is elfoglalták saját használatukra a templomot és a paplakot a hozzá-

tartozó egyházi birtokkal együtt. Erről nyilatkozik a következő okmány:
„Én F  P , a büki Ecclezsiának lelkipásztora adom mindeneknek 

tudtára, főképpen itth az helben utánnam következő lölki Tanétóknak, hogy 
az minémü földeket az pap Kután az nemes és tisztelendő Ebergényi Péter 
uram, – ki az itt való Ecclezsiának fő patronusa birel, melyek közül sokakban 
irtatott és ugy épitette üket, volt azért énnekem és mind az én előttem valók-
kal illy végzése ő kegyelmének, hogy valamidőn akarta ő kegyelme bevetni, 
szabad volt vele, kikről adott aztán ő kegyelme Fl. – Ezekben pedig senki-
nek sem volt szabad el – lennyi, mivel hogy ő kegyelme Irtatta és Árokéteté 
(árkoltatta) be üket: mi magunkét pedig sem én, sem az én előttem valók 
nem ártottuk magunkat hozzá, hanem mindenestül fogva az ü kegyelme 
szabadságában volt, de mi csak az föllyüli megnevezett 6 Fl vártok meg eő 
kegyelmétül, amelyet nekünk bwth nélkül (= szüntelenül, végnélkül, foly-
tonosan) eő kegyelme megadott, amikor akartuk. Ezth akartam kgteknek 
jelenti. Actum Bwk 4. Juni Anno 1602.” (O    P  

 . S  , . III. N . 56.).
Ezen okmány szerint a büki evangélikus gyülekezet első lelkészének 

F  P  ismerjük. A következő lelkész L  G , aki 1622. 
május 26-án a hegyfalui zsinaton 28 társával együtt írta alá a meszleni12 
Concordia (Egység, egyesség) könyvét ezzel a szöveggel: „Én, Lakosi Ger-
gely, a büki gyülekezet szolgálattevője minden kényszer nélkül tiszta lelkiis-
merettel aláírom az Egyesség Könyvét.”

L  G  hamarosan, 1628-ban már Bucsun működik, 1648-
ban pedig a rábakovácsi gyülekezetnél találjuk, ahol rövid ideig Csényét 
is adminisztrálta. (P : A  .  ,
108. ).

1628. február 15-én B  L  volt a büki lelkész. Az ez év május 
23-án és 24-én tartott Csepregi zsinaton pedig B  H  L  

12 Meszlen: község Vas megyében, Büktől kb. 10 km-re délnyugatra.
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írta alá a zsinat jegyzőkönyvét, mint büki lelkész. Rajta kívül még 70 lelkész 
és 17 iskolaigazgató nevét is ott találjuk az aláírók között. Minden valószí-
nűség szerint B  L  és B  H  L  egy személy. A 
bánóczi születésű H  L  1621-ben avatták fel lelkésszé. 1631-
ben már mint lozsi lelkészt dicsérték a hívek, 1646-ban pedig mint guari 
(góri) lelkész lett esperese a kerületnek. Feltételezhetjük, hogy ő volt az 
őse a dunántúli Bánóczi családnak. (P : A  .  

, 128. .).
1631-ben B  M  lelkész vezette a büki gyülekezetet. 

Nem sokáig működhetett Bükön, mert 1633-ban az egyházkerület az acsádi 
lelkészt, Guodor Jánost ajánlotta a bükieknek. 1634-ben Zdanensis Mi-
hály, volt sárvári rektor ígérte meg Bükre jövetelét, de e szándékáról rövi-
desen lemondott.

1635-ben ismét új lelkészt fogadtak a bükiek T  (T ) G  
személyében. Sárváron született polgári szülőktől, s iskoláit is ott helyben 
végezte el. 1632. május 17-én Csepregen szentelték fel pappá. Mint büki 
lelkész 1635-ben Lethenyei István főesperes szentírásbeli hitágazatokról 
szóló könyve elé epigrammákat (rövid tanítókölteményeket) írt, melyekkel 
az olvasóközönségnek ajánlotta a művet:

„Iguotis Huttere, qvod es jam darus in osis
Prastitit in summa Letheneinus ope.

Es darus fateor Latilis, Tentoribus atqve
Cum Dominis Verbo pascis utrumqe gregem:

Ast Hunno versus postqvam sermone logvaris,
An non sic Hunnis darior ipsis eris

Clarus is est, perqvem sit Clarior alter habetit
Inde duos daros amicus iste liber

Idultum: sacro verum qvia dogmate plenum
Est liber hinc terno lumine darus erit.”

Magyar fordítás (C  G  OSB  ):
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„Hutterus! Hogy már ismeretlen helyeken is híres vagy,
Letenyei igen nagy munkájának köszönhető.

Vallom azt, hogy egyformán híres vagy a latinok és németek között,
Midőn az Úr igéjével táplálod mindkét nyájat.

Ámde miután lefordítva hun (magyar) nyelven is megszólalsz,
Így vajon nem leszel-e (még) dicsőbb maguk között

A hunok (magyarok) között is?
Híres ember az, aki által híresebb lesz a másik:

Ezért két híres ember van ebben az egyetlen könyvben.
Az sokkal több: mivel azonban szent dogmával (tanítással) van tele,

Ezért háromszoros fénnyel lesz híres ez a könyv.”

(H  G   ,    
 1816-   : „P  – T   D  A . C . 

 ” − A  .  ).

T  (T ) G  1648-ban Egyházasfaluban találjuk mint 
lelkészt, s az ugyanebben az évben tartott büki zsinaton a kerület jegyzőjé-
nek választották meg. Egyházasfaluból hívták meg Sopronba lelkésznek.

1646-tól 1654-ig B  S  M  a büki lelkész, aki közben nehéz 
viszonyok között a csepregi alsó templomban is szolgált. Musay Gergely 
püspök 1646. november 11-én a galáciai Levél 3. verse alapján mondott be-
szédet a visszafoglalt csepregi alsó templomban és B  S  M , a 
büki lelkészt rendelte ide helyettesnek, akit a nemesládonyi kerületi gyűlés 
később, 1647. június 25-én rendes lelkésznek is megválasztott.

A püspöki szolgálat végeztével, amikor a biztosok eltávoztak, Buda Ist-
ván tiszttartó és Tömpör, Geregye, Sánta nevű pápistává lett tanácsbeliek 
nyolcadmagukkal felszólították a helyettes lelkészt, hogy rakodjék ki a 
paróchiából, és adja át a templom kulcsait. A diákjainak sem engedték meg, 
hogy a városban őt mendikálják (kísérjék, kíséretet adjanak részére). A lel-
kész kérésére egy kelyhet sem adtak neki vissza, s a következő időben a 
város jövedelméből sem izettek többé semmit az alsó templomra.
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B  S  M  1648. december 8-án, az ágfalvi13 kerületi gyűlé-
sen kérte, hogy engedjék őt más gyülekezetbe átmenni, mert tűrhetetlen a 
helyzete. A kerületi gyűlés azonban nem engedélyezte számára a helyvál-
toztatást addig, míg az országgyűlés be nem fejeződik. A közben kine vezett 
csepregi alsóvárosi plébános még a megmaradt kelyhet is elvitte tőle, a város 
prefektusa (elöljárója) pedig minden jövedelmétől megfosztotta, úgy hogy a 
napi eledelét vagy össze kellett koldulnia, vagy pedig távozni volt kénytelen. 
B  S  M  rövidesen ismét a büki gyülekezet élén találjuk.

B  S  M  sorsa példázza az evangélikus lelkészek sorsát 
Nádasdy Ferenc 1643. évi katolizálása után. A katolikus hitre visszatért föl-
desúr megvont minden támogatást az evangélikus egyháztól, s amint láttuk, 
a tiszttartója vezetésével a város elöljárói is támadóan léptek fel a reformá-
ció tanait követőkkel szemben.

L  A  mint büki lelkész vett részt az 1658. május 21-én, 22-
én Locsmánd mezővárosban14 tartott általános zsinaton, négy lelkésztársá-
val együtt írta alá az Egyesség Könyvét (P .: E  , 
92. ).

F  G , a későbbi püspök 1660–1661-ig volt büki lelkész. 
Németgencsen15 szentelték fel prédikátornak. 1647. július 25-én a ládonyi 
közzsinaton „exultálva” (lelkesedéssel) írta alá az Egyesség Könyvét. 1650. 
március 22-én Ládonyban16 meglátogatta őt Musay Gergely superintendens a 
hallgatók megelégedésére. 1654. január 21–28-ig Musay Gergelynek adjunk-
tusa (helyettesítője, kísérője). Részt vett a barbacsi és a mihályi gyülekezetek 
megnézésében. Még ez évben egyházasfalusi prédikátornak iktatták be.

13 Ágfalva: község Sopron város mellett, német neve Agendorf.

14 Locsmánd: mezőváros az egykori Sopron vármegyében. 1921 óta mezőváros
 (Marktgemeinde) Ausztria Burgenland tartományában Lutzmannsburg néven.

15 Németgencs: 1943-ig önálló község Vas megyében, akkor egyesült Gyöngyösapáti 
községgel Gencsapáti néven.

16 Ládony: ma Nemesládony néven község Vas megye északi részén.
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1655. június 8-án, mint szentmiklósi prédikátor legfőbb helyettesítője, 
Felső-Szakonyban17 pedig vezetője volt az Úrvacsoraosztásnak.

1657. június 20-án ismét mint egyházasfalusi lelkész vett részt a 
szakonyi zsinaton. 1660–1661-ben B  viselt prédikátori hivatalt. 1662. 
augusztus 21-én mint kőszegi magyar prédikátor volt jelen a szakonyi gyű-
lésen. Geresden18 tartott zsinaton seniorrá (korelnökké) választották meg, 
hogy Mussay Gergelyt, a megöregedett superintendenst a szétágazó mun-
kájában segítse. Azt is feljegyezték róla, hogy a soproni tanács és a soproni 
lelkészek között támadt egyenetlenséget nagyon okosan lecsendesítette, 
mellyel nagy elismerést szerzett maga részére. 1665. február 11-én mint 
kőszegi prédikátort a büki zsinaton superintendenssé választották az el-
aggott Musay Gergely helyébe. E jeles napra Tarnóczi Márton, Katalinka Já-
nos és Sárosi Bálint dunántúli superintendenseket meghívták, akik meg is 
jelentek Bükön. Fisztrovits György azonban nemsokáig viselhette a díszes, 
kitüntető hivatalt, mert 1666-tól nagyon sokat betegeskedett, főként sze-
meinek „homályossága” okozott számára sok nehézséget, ezért 1669. má-
jus 13-án a büki zsinaton lemondott püspöki hivataláról.  (H : 
P , 1816)

1666-ban F  G  lett a büki lelkész, akit Szakonyból hívtak meg 
a prédikátorságra. Minden valószínűség szerint a XVII. században ő volt 
B  az utolsó evangélikus lelkész, mert utána hamarosan ismét a katoli-
kusok kezére került a templom, s az evangélikusok vallásgyakorlatát pedig 
megszigorították, súlyos feltételekhez kötötték.

A XVII. század folyamán a büki gyülekezetet az egyházkerület vezetői 
azzal tüntették ki, hogy itt többször tartottak kerületi gyűléseket, zsina-
tokat, melyekhez az evangélikus egyház történetének fontos eseményei 
fűzödnek.

17 Felső-Szakony: Alsó-Szakonnyal egyesült Szakony néven. Község 1950-ig Sopron 
vármegyében, 1950–1990 között Győr-Sopron, azóta Győr–Moson–Sopron megye 
része.

18 Geresd: Kis- és Nagygeresd egymással szomszédos falvak voltak Sopron megye déli 
részén, és 1928-ban egyesültek Nagygeresd néven. 1950 óta Vas megye része.
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Tudomásunk szerint 1645. november 19-én zajlott le az első büki zsinat, 
mint a forrás jelzi „in pago Bük” = Bük településen. Ezen a kerületi gyűlésen 
Mankóbüki Horváth György képviselte a gyülekezetet, s a következő szöve-
get írta be az Egyesség Könyvébe: „Én, Horváth György tiszta és hamisság 
nélküli lelkiismerettel írom alá nevemet az Egyesség Könyvébe.” (P : E -

 , 80. ).
Nagyon jelentős zsinatot tartottak Bükön 1646. augusztus 13-án és 14-

én, amikor az elhalt Kis Bertalan helyébe Musay Gergelyt választották meg 
püspökké, s ugyanakkor tíz i jút avattak fel lelkésszé. A gyűlés jegyzőköny-
ve a következőket örökítette meg: 

„1646. augusztus 13-án Bükön tartottak általános zsinatot abból az al-
kalomból, hogy a nagyon tisztelendő és kiváló Kis Bertalan, szentgyörgyi 
lelkész, a Dunán-inneni ág. h. ev. gyülekezetek messze földön híres és nagyon 
tisztelt superintendense halálával megüresedett székébe új superintendenst 
válasszanak és megerősítsék, hogy az egyháznak ezen hiánya megszűnjön és 
mindez törvényesen történjen.”

A püspökválasztás menete a következő volt:
„A templomba való bevonulást rövid oratio (imádság) követte, amit

Schubert Pál soproni lelkész tartott. Az Igét Pál apostol Timotheusz-hoz írt 
2. levele 3. fejezetéből vette: „Akik Krisztusban élni akarnak, azoknak üldöz-
tetést el kell tűrniük!”

Ezután Fábry István szakonyi lelkész a Jelenések Könyve 2. fejezete 10. 
verse alapján hirdette az Igét: „Légy hív mindhalálig, és neked adom az élet 
koronáját!” Ezt követően Lethenyei István kőszegi lelkész, a legidősebb espe-
res a jelöléseket a püspökválasztásra megtette.

A püspöki tisztségre a következőket jelölték:
1. Schubert Pál soproni lelkészt,
2. Lethenyei István kőszegi lelkészt, legidősebb esperest,
3. Musay Gergely nemeskéri19 lelkészt, i jú esperest,
4. Fábry István szakonyi lelkészt, a gyűlés jegyzőjét.

19 Nemeskér: község 1950-ig Sopron vármegyében, 1950–1990 között Győr–Sopron, 
azóta Győr–Moson–Sopron megye része.
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A megejtett szavazás során a jelenlévők Musay Gergelyt egyhangúlag 
választották meg a Dunán-inneni egyházkerület püspökévé, aki utána az ol-
tárnál térdenállva felesküdött, és az idősebb tisztelendő testvérek kézráté-
tellel megerősítették esküjét.

Jelen voltak a választáson kiváló nemzetségek és nemesek, mint a gyűlés 
védnökei és pártfogói – szám szerint huszan – közöttük Mankóbüki Horváth 
János és Mankóbüki Horváth Ferenc büki tekintélyes nemesek. Lelkészek kö-
zül 95-en jelentek meg Sopron és Vas megyék területéről, akik között találjuk 
Büki Szabó Mihály büki lelkészt is. Távol maradt a püspökválasztásról 27 
lelkész.

Ezen a zsinaton a választás után 10 i jút avattak fel lelkésszé.” (P : E -
  130. ).

1649. június 16-án újabb különleges zsinatot tartottak Bükön. (P : 
E  , 84. ).

1656. június 20-án, 21-én és 22-én − tehát három napon át − tartották a 
Sopron megyei egyházban az általános zsinatot, amelyiken tíz tisztelendő 
testvér írta alá az Egyesség Könyvét. (P : E  , 
90. ).

1659. június 17-én és 18-án ismételten zsinatra gyűltek a büki egyház-
ban, amikor három tisztelendő testvér írta alá az Egyesség Könyvét. (P : 
E  , 92. ).

1661. június 21-én a büki egyházban tartottak zsinatot, amelyen 
Schultz Jánost soproni lelkésszé avatták fel. (P : E  -

, 93. ).
1665. február 11-én tartott büki zsinaton választották meg püspökké 

Fisztrovits György kőszegi lelkészt. Ez a zsinat egyike volt a legnépeseb-
beknek, melyet a kerületben tartottak. A püspökválasztásra összegyűltek-
hez Szenczi Fekete István kőszegi lelkész − Fisztrovits György lelkésztár-
sa − 1665. február 10-i keltezéssel levelet intézett, melyben leírja, hogy 
Fisztrovits Györgyöt a püspökségre alkalmatlannak tartja és ő a szavazatát 
Deselvics István légrádi esperesre adja.
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A levél teljes szövege a következő:
„Tehetségem szerint való szolgálatom ajánlása után, hogy Isten kegyelme-

teket hosszú élettel, jó egészséggel és egyéb testi és lelki jókkal mind fejenként 
megáldván e mostani Gyűlésben végre viendő dolgait is boldogítsa, szübül kí-
vánom.

Mi légyen Tisztelendő Uraim itthon maradásomnak oka, arrul nem szük-
séges írnom. Ex fudamento megbeszélheti mind Fisztrovits Ur s mind peniglen 
ez elmúlt napokban itt nálunk levő Zvonarics, Szili, Perenynei és Balika 
Uraimék, kiknek kimenetelem felől való instanciájoknak (hihető a Nemes Ta-
nácsnak akaratjából) simpliciter contradicált Bíró Ur, mely contradictio ellen 
kimehettem volna-e én, kegyelmetek bölcs ítéleteire hagyom.

Mind azon által licet corpore absim, spiritu tamen praesens. Melyre néz-
ve én is, úgy mint a több Atya iak között legkisebb, akarom jövendőbeli előt-
tünk járó Püspökünk felől való vorumomat ez levelem által adni. Jó lelkiis-
merettel annak okáért gondolkodván, ki lehetne arra a tisztre alkalmatos: 
noha idejére, értelmére és magaviseletére nézve czélozhatnék mindenekelőtt 
Fisztrovits Uramra (Fisztrovits György kőszegi lelkész, Fekete tiszttársa); 
de mivel mind szemeiben levő fogyatkozások naponként öregbülnek, mind 
keze igen alkalmatlan az expeditiókra, s mind peniglen maga személyében 
is nem nemes ember: ezekre és a több ezekhez hasonló okokra nézve az én 
ítéletem szerint azon súlyos és munkás Püspöki tiszttül teljességgel ment le-
het. Ellenben mivel Deselvics Uramban (Deselvics istván lelkész és esperes a 
légrádi várban) semmi ilyen akadékokat lenni nem értettem: annak okáért 
az én votumon simpliciter ez, hogy Deselvics Ur legyen Püspökünk. Az jám-
borság nem hogy excvusálná ő kegyelmét ezen tiszttül, de sőt inkább egyik 
az, a mely érdemessé teszi. Kegyelmetek mind azon által jobban ismervén én 
nálamnál az Atya iakat, jobban is tehet felőlük ítéletet.

De caetero Nemzetes Vittnyédy Ur utjában lévén, hagyott kezemnél l. 5. 
melyet én Fisztrovits Urnak adtam, hogy kegyelmeteknek Vittnyédy Ur ne-
vével praesentáljon. Ezek után tartsa Isten Kegyelmeteket mind fejenként kí-
vánt jó egészségben. Datum Kőszegh die 10. Febr. Anno 1665.
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Kegyelmeteknek
Mindenben engedelmes Fia

Stephanus Fekete
Eccles. Kőszeg, Hung. Pastor m.p.

Ab extus: Plurimum Reverendis atque Clarissimis Dominis p. n. in pago 
Bük Synodum Generalem celebrantikus Pastoribus etc. Dominis Fautoribus et 
Patribus in Christo colendissimus – Bük.”
(G   II. , 2. , 353. 1.).

 
Szenczi Fekete István ajánlása ellenére a büki püspökválasztó zsinaton 

részt vett küldöttek az öregedő és szemfájós Fisztrovits Györgyöt válasz-
tották meg püspökké, aki Sopron és az egyházkerület között elmélyült vita 
teljes elsimítására törekedett. A zsinaton Sopron város küldöttjeként meg-
jelent Sowitsch Kristóf lelkész és Serpiliusz János városi jegyző. Az utóbbi a 
felszólalásában kijelentette, hogy ők soproniak a superintendensesel együtt 
akarnak működni („viciam correspodentiam et bonam cooperationem”), de 
annak felettük való egyházhatóságát („magistratum ecclesiastiam”) nem is-
merik el, azért követtársaival csak ajánló és nem választó szavazatot adnak 
a püspökre.

Az új püspök békés nyilatkozata ellenére a soproni követek sértődött-
séggel és haraggal hagyták el a gyűlést, pedig Wittnyédi István is ott volt a 
békítők között.

1669. május 13-án ismét suprerintendesi választásra jöttek össze B -
 a dunántúli lutheránus gyülekezetek lelkipásztorai és nevezetesebb 

patronusai. Fisztrovits György kőszegi lelkész és püspök a zsinathoz leve-
let intézett, melyben bejelentette lemondását a püspökségről.

A lemondó levél a következőt tartalmazta:
„Tisztelendő, Tudós Uraim, Atyáim és Testvéreim Krisztusban, sokféle né-

ven tisztelendők!
Üdvözletemet és szolgálatkészségemet (jelentem). Nem kétlem, hogy Méltó-

ságtok még friss emlékezetükben tartják, hogy megválasztásom idején meny-
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nyi mentegetődzéssel, ismételt tiltakozással, sőt bőségesen hullatott könnyek 
között tartottam ki a mellett, hogy ne ruházzák a súlyos és fáradságos szu-
perintendensi (= püspöki) tisztet rám, akinek az ereje már akkor majdnem 
kimerült, sőt szemem világától is majdnem meg voltam fosztva. De mindezzel 
nem értem el semmit, annyira nem, hogy bár alkalmatlanságomat és szemem 
fogyatékosságát az egész tiszteletre méltó zsinat előtt elmagyaráztam, végül 
mégis kényszerítettem, mintegy erőszaknak engedve annyi zavargás közepet-
te eltűrtem, hogy rávegyenek, hogy azt a terhet vállamra vegyem.

Hivatalom ekkora súlyától nyomva, ugyancsak serényen kellett dolgoznom, 
amit, ha nem is teljesen, legalább részben véghez is vittem szembajom segí-
tő, szabályos gyógyszerek használatával. Most azonban, amikor érzem, hogy 
mind látásom meggyengült, mind testem ereje megfogyatkozott annyira, hogy 
alig valami reményem maradt a gyógyulásra, tanácsosnak véltem, hogy ez 
alkalommal a szuperintendensi hivatalnak, melyet eddig betöltöttem, végleg 
bucsut mondjak és olyan helyre vonuljak vissza, ahol én nyomorúságomban 
ha nem is mindenfajta, de legalább valamelyes nyugalmat remélhetek, hogy 
egyházi munkámhoz igen csekély maradék erőmből ki ne merüljek. Ezt egyéb-
ként Kőszeg Szabad Királyi Város tekintetes Tanácsától, sőt az egész községtől 
állhatatos könyörgések után elértem, t.i. hogy ugyanannak a helynek egyházi 
tisztségétől felmentettnek nyilvánítottak és így az előbb megnevezett Pártfo-
góimtól a békés elbocsátást megnyervén, s a savanyúvíz mellett fekvő Szigeth 
falut, mint számomra legalkalmasabb lakóhelyet választottam arra való te-
kintettel is, hogy talán a savanyúvíz használata nekem hasznos lesz.

Mivel tehát ügyeim így állnak, Tisztelendő és Tudós Uraim, Atyák és test-
véreim Krisztusban, ezen a napon és ebben az órában a szuperintendensi 
tisztségről lemondok és Atyaságaitok ölébe visszahelyezem, mint amely alkal-
masabb és rátermetebb egyént követel. Ha pedig ezenközben erőtlenségem 
miatt valami hibák estek, nagyon alázatosan azt kérem, bocsássanak meg 
Atyaságaitok mindazok felől. Isten legyen Mindnyájatokkal és leghőbb imá-
immal kérem, hogy gondoskodjék javatokról és az isteni dicsőségben szorgal-
matos Fejről (t.i. utódomról). Kőszeg Szabad Királyi Városban, 1669. május 
13. napján. 



51

Főtisztelendő Méltóságtok
legalázatosabb tisztelője

Fisztrovits György s.k.”

(A    . – P  S : E  , I. 
, S , 1910. IV. 34. . 205–206. ).

Kivülről: „Főtisztelendő és tudós Uraknak, a Dunáninneni Ágostai Hitval-
lású Zsinat Tiszteletes, érdemes Esperes Urainak és ugyanazon zsinathoz tar-
tozó többi testvéreimnek Krisztusban, stb., Jóakaróimnak és becsülésre méltó 
barátaimnak. Felolvastatott a Zsinaton Bükön május 21-én.”
(G  , II. . 2. , 389. ).
(L   : P  J ,  S  B  D  
G   )

A püspökségre négy lelkészt jelöltek, akik között szerepelt a büki prédi-
kátor, F  G  is, aki azonban a kőszegi Szenczi Fekete István 89 sza-
vazatával szemben csak hét voksot kapott. Ezen az általános és ünnepélyes 
népes zsinaton egyben megerősítették állásában Szenczi Fekete Istvánt.

E zsinat utolsó volt a XVII. századi büki evangélikus gyülekezet történe-
tében. Ezzel a protestantizmus fénykora leáldozott, s egy gyászos évszázad 
következett, mely alatt sok zaklatásnak volt kitéve az, aki hűségesen kitar-
tott evangélikus hite mellett.

A megpróbáltatások ideje tulajdonképpen Nádasdy Ferenc katolizálása 
után kezdődött meg. Megszűntek vagy nagyon legyengültek az addig virágzó 
gyülekezetek. Nádasdy 1643. november 25-i, Katalin napi áttérése után sor-
ra száműzte jószágaiból az evangélikus lelkészeket. Ez a rendelkezése mint-
egy 50 prédikátort érintett, mely egyben azt is jelentette, hogy helyettük 
katolikus plébánosok vették át a hívők lelki gondozását. A következő évtize-
dekben hervadásnak indult a reformáció kinyílt virága, miután az alkotmány 
védelmének ürügye alatt fokozatos támadás indult meg a protestantizmus 
ellen. Az evangélikus egyház vezetőinek az lett a legfőbb gondja, hogy meg-
védelmezzék kivívott jogaikat és megakadályozzák a templomok elvételét.
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Musay Gergely szuperintendens 1646. november 1–15-ig tartó látoga-
tásainak, ellenőrző körútjainak útinaplója a templomok visszaállítása céljá-
ból kiküldött bizottságnak eljárását örökíti meg.

Ezen útinapló egy része a csepregi és a büki állapotokat rögzíti a követ-
kező latin szöveggel:

„Profecti interim illi codem die salutarunt Csepreginum, nos lento 
subsecuti sumus gradu Bükinum. 11. Novembris accepto de restitutione 
templorum inferiorum nuntio, mox oppidum petiimus. Templum cum 
auditoribus eiusdem Parochiae inferioris intravinus, ubi praemissa nominis 
divini invocatione, habitaque de iustitia Legali et Evangelica concione ex 
Cap. 3. ad Gal. Gratias Deo ter Opt. Max. pro immensa bonitate et singulari 
clementis maximas egimus. Sacri iculum e Parochia amovimus et Ministrum 
Bükiensem, Michaelem Büki eidem Parochiae praefecimus.” 
(P : E  , 139. ).

A latin nyelvű részlet fordítása a következő:
„Eközben azok elutazva ugyanazon a napon Csepreget üdvözölték, mi 

pedig lassú ütemben Bükre mentünk. November 11-én hírt kaptunk az alsó 
templomok visszaállításáról, majd a városba mentünk. Ennek az alsó plébá-
niának a híveivel együtt templomba bementünk, ahol – először az Isten nevét 
hívva segítségül, majd a Galatákhoz írt levél 3. fejezetéből beszédet mondva a 
törvényes és evangéliumi igazságosságról – a háromszor jóságos és fennséges 
Istennek hálát adtunk mérhetetlen jóságáért és egyedülálló kegyességért. Az 
áldozópapot a plébániáról elmozdítottuk és a büki szolgát (minisztert), Büki 
Mihályt állítottuk ennek a plébániának az élére.”

 (F : C  G  CSB ).
Vidékünk evangélikusainak helyzetét ismerhetjük meg Godi Imre kő-

szegi lelkész − előbb győri kanonok és szanyi plébános − leveléből, melyet 
1651. augusztus 5-én írt Musay Gergely püspökhöz, melyben őt a csepregi 
evangélikusok üldöztetéséről értesítette. Mivel e levélben büki ember is 
szerepel, az egészet teljes terjedelmében közöljük:
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„Vitnédi istván Uram itt vala Kőszegen, sietve menvén Palatinus Urunk 
ő Ngy dolgában Horvát Országban: ő kgme emlékezett a Csepregi Evangé-
likusoknak mostani nyomorúságos állapotokról és azt tanácsolta ő kgme, 
hogy ha mégis Nádasdi Uram az elkezdett üldözésében nem remittált, tehát 
újabban ő Ngát Palatinus Urunkat meg kell találni felőle, az levelet penig 
csak szintén Kecskés Istvánnak kell adni kezébe. Azonban Vittnyédi Uram is 
dolgát végezvén visszatér ő is gondot fog viselni az dologról. Ez dologra nézve 
Lethenyei Uram és néhányan az itt való Uraim közül injungálák én nekem, 
hogy kgnek irnék dolog felől, tudniillik, menne által kgd Bükre és conferálván 
az dolgot Horváth Ferencz Urammal, Küldené be kgtek Csepregben Ebergéni 
szolga Bíró Uramat, ő kglme lenne szemben az Paterrel és az Ispánnal és kér-
dené meg tőlük Bíró Uram a kgd nevével, ki akaratja az, hogy a Csepregi Vá-
rosban lévő Evangélikusok annyira háborgattatnak, úgy hogy már Sárvárott 
az nyomorúság miatt egy közölük meg is halt. Az Úr ő Nga akartja-e, az 
Pateré-e vagy az Ispáné?

Ha azt felelik, hogy ők nem az hitért, hanem más exessusokért háborgat-
ják, arra Bíró Uram azt felelheti, hogyha úgy volna, ahhoz senki nem ártaná 
magát s nem is árthatja. De az mint az állapot vagyon, úgy látszik, hogy az 
háborgatás praecise csak az religio miatt vagyon, mivel az kik Catholicusok, 
azok paci ice vadnak, semmit ő Nga ellen nem vétenek, mert nem viselhetik, 
hogy valamit reájok ne fogjanak; és ha azok is elunván az sok nyomorúsá-
got, Catholicusokká lesznek akaratjok ellen, ottan mingyárást minden vétkek 
condonáltatik, melyből evidenter kijön, hogy csak szintén azért nyomorgat-
tatnak, hogy hiteket elhagyják és Pápistákká legyenek, mely abból is megtet-
szik, hogy vadnak subordinatus Catholicusok, az kik a nyomorúság alá vette-
tett Evangelicusoknak azt svadeálják, legyetek, úgy mondanak, Pápistákká 
és szintén úgy békességesen lakhattak, mint szintén mi, nem leszen senkitől 
bántástok, az mint most akármi pratextus alatt többen is lévén megfogattat-
ván, késztetvén, hogy Pápistákká legyenek, mihelyt megcselekették, azonnal 
minden büntetés nélkül az fogságból elbocsáttattuk, az többi, kik Pápista-
ságra nem hajlottnak, Sárvárra küldettek fogságra. Efféle discursusira Bíró 
Uramnak az mint fognak felelni az Pater és az Ispán, vegye kgd az ő kgmétől 
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Bíró Uramtól írásban, tanquam a privata persona, annak utána vegye kgd 
coceptusban s küldje ide hozzánk Kőszegre, hogy mi is revideálhassuk és jó 
módjával rendesen Palatinus Urnak ő Ngának praesentálhassuk. Ezt penig nem 
kellene halogatni, hanem maturálja kgmed prae ceteris, mivel most Palatinus 
Urunk ő Nga Bécsben vagyon és jó mód vagyon az praesentálásban.

Minek utána penig ezeket kgmed végre viseli, tetszett ez itt való Uraim-
nak és Vitnédi Uramnak, hogy kgd per idelem tabellarium az Eccla pecsé-
tit is küldje által, vagy ha érkezik, hozza magával, hogy azzal megsignálván 
quantocius expediálhassuk, talán Isten után szegényeknek nyomorúságok-
ról valamit fordíthatunk. Mert ha most ez dolgot silentiumban vesszük, az 
Úr elkezdett dolgát végre viseli és félő, hogy mindenütt jószágában hasonlót 
ne practicáljon. Végezetre ez is tetszett ő kgmeknek, hogy kgd maga is Bíró 
Uramnak bémenvén Csepregben és míg Bíró Uram az Páterrel és az Ispánnal 
discurál, addig kgd predikátor Uram szállásán maradjon és ő kgmével minden 
dolognak igazán és rendesen végére menvén, úgy hogy az mit Palatinus Urunk 
elejében fogunk terjeszteni, abban valami hiba ne legyen, hogy jövendőben 
panasztételünk orczánkra ne térjen. Ezek után Istennek kegyes gondviselése 
alá ajánlom kgdet, mint tiszteletes atyám Uramat, tartson kgdet jó egészség-
ben minden háza népével egyetemben sok esztendeig, az kisded ébregető ven-
déget is Isten nevelje nagynak az maga tisztességére és az Ecclának előmene-
telére s az kgdnek szolgálatjára.

 Datum in Küszögh d. 5. Aug. An. 1651.
 Adm. Rndae Dign. Vtrae
   Filius obendis usque ad mortem
    Emericus Godi”

(M.N. M . 2077. F . L . K  42. ) − (M   P  
S : E   I. , 195. )

Musay Gergely püspök 1661. április 1-én a még fennállott és korábban 
elvett gyülekezetekről naplót készített, melyben a még fennállott gyüleke-
zetek között szerepelt a büki gyülekezet is, és abban Godi Imre esperes ve-
zetése alatt álló kőszegi kerülethez tartozott.

Hogy mikor került újból katolikus plébános B , bizonyosan nem tud-
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juk, így csak találgatásokra vagyunk utalva. (F  S : C  -
   , 228. )

Az 1660. évről fennmaradt írások között a következő megállapodást 
közli:

„Március 3.án Beke Rusinka „középső-, aliter egyházasbüki” lakos, világos-
hegyi szőlejét nzetes és tisztelendő Hetessy György egyházas-büki plébános-
nak 21 frtért adja el.”

Ennek alapján valószínűsíthetjük, hogy a még fennálló evangélikus gyü-
lekezet mellett a hívek lelki gondozását a római katolikus plébános is el-
látta. Ezt megerősíti az a tény, hogy az 1669. évi püspökválasztó gyülésen 
Mankóbüki Horváth András pajtájában tanácskoztak a küldöttek Wittnyédy 
Istvánnal és a többi evangélikus nemessel az élen. (M  M : A 

 .  , 22. )
Hogy nem a templomban folyt le a gyűlés, ez a tény is azt látszik igazolni, 

hogy ekkor már nem az evangélikusok kezén volt a mai róm. kat. templom.
E korban a gyülekezet legtekintélyesebb pártfogói a Mankóbüki Horváth 

és Fodor családok tagjai közül kerültek ki, akik egyrészt személyes tekinté-
lyükkel, másrészt pedig vagyonukkal sokszor segítettek a gyülekezet gond-
jainak megoldásában. Az 1669. évi büki kerületi gyűlésen a Mankóbüki 
Horváth család tagjai: András, Balázs és Péter voltak a büki gyülekezet leg-
tekintélyesebb patrónusai.
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A XVII. század elején egymás után érték sérelmek a magyarságot az ural-
kodó, Rudolf részéről (1576–1608). Az alkotmányunk megsértése mellett a 
vallásszabadságot is korlátozta. A haza iak üldözése, perbe fogása és bör-
tönbe zárása minden igaz magyar lelkében mély gyűlöletet váltott ki a zsar-
noki uralom iránt. Ezek a körülmények idézték elő Bocskai István szabad-
ságharcát, melynek eredményeképpen elnyomott magyar népünk fegyvert 
fogott, hogy lerázza magáról az idegen uralom béklyóit, megmentse életét, 
megvédelmezze eltiport alkotmányát, melynek nyomán biztosítsa szabad-
ságát ellenségeivel szemben.

A magyar nép elkeseredését főként a vallási kérdés helytelen értelmezé-
se szította fel a végsőkig. A megindított ellenreformációval a főpapok és a 
jezsuiták az államhatalomra támaszkodva elérkezettnek látták az időt, hogy 
a reformáció híveinek ellenállását megtörjék. A vallásüldözés főként Észak-
Magyarországon indult meg teljes erővel, ahol Belgiojosó főkapitány Kassa 
városában erővel elvette a nagy templomot a lutheránusoktól, és megtiltot-
ta a protestánsok vallásgyakorlatát.

A nagyrészt protestáns vallású nemesség az 1604 tavaszán megnyíló 
országgyűlésen addig nem akart semmiféle tárgyalásba bocsátkozni, míg 
biztosítékot nem kapnak a katolikus részről megindított támadás megszün-
tetésére. Mátyás főherceg azonban leszerelte a rendek ellenállását, Rudolf 
pedig megtiltotta, hogy az országgyűlésen vallási ügyeket tárgyaljanak. A 
nemesség felháborodása, elkeseredése ezzel tetőpontjára hágott. A harc 
közvetlen kiváltója azonban a Bocskai István ellen indított támadás volt, 
aki a hajdúk segítségére támaszkodva felvette a harcot a császáriak ellen. A 
megindított harc eredményeképpen hamarosan az egész Felvidék Bocskai 
kezére került, és a fokozódó harci sikerek közepette 1605. április 20-án  a 
szerencsi országgyűlésen Bocskai Istvánt Magyarország és Erdély fejedel-
mévé választották. A megindított harc a magyar nemzet szabadságharca 
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volt, melyben azonban vallási érdekek is szerepeltek. Ennek ellenére hosz-
szú évtizedek után együtt harcoltak a közös ellenség ellen a katolikusok, 
a protestáns nemesek, hajdúk és székelyek. Ez a nemzeti összefogás szép 
példája volt népünk egységre való törekvésének, melynek célkitűzésében 
első helyen a szabadság elnyerése szerepelt.

A harc kitörésének és az első sikerek hírére lángra lobbant az egész or-
szág, úgyhogy az egész Kárpát-medence harci zajtól volt hangos. Bocskai 
hadai pedig napról napra szaporodtak, és a Felvidék meghódítása után ha-
marosan mélyen jártak a hajdúk Dunántúlon is. Csapataik Rhédey Ferenc 
fővezér irányításával kelt át Csallóközből Somorjánál a Dunán, mely után 
Némethy Gergely hajdúvezér a nyugati országrész elfoglalását tűzte ki cé-
lul. A Fertő mellékét Nezsider irányából jőve feldúlta, és Sopron elfoglalásá-
ra indult. 1605. május 18-án érkezett a város falai alá, de látva az ellenállás-
ra való felkészülést, tovább vonult, s sem a várost, sem a környező falvakat 
nem háborgatta.

Némethy Gergely hadaival Sopron alól Csepregre vonult, s az itt táboro-
zó Nádasdy Tamást és a szomszédos előkelő nemes urak meghódolását fo-
gadta annak a fényes kastélynak a nagytermében, amelyben néhány nappal 
előbb i jabb Zrínyi Miklós, Zrínyi György ia tartotta menyegzőjét Nádasdy 
Annával, Báthori Erzsébet leányával. A hódoló nemesek között bizonyára a 
büki nemesek is képviselve voltak.

Némethy Gergely Csepregből Kőszeg elfoglalására indult, ahova harc 
nélkül vonulhatott be, mert Nádasdy Tamás, a vár parancsnoka a császár 
előzetes felszólítása ellenére nem védte a várost, mely meghajolt Bocskai 
fegyverei előtt. Miután Némethy Kőszeget elfoglalta, Sopron ostromára in-
dult, Kőszeg várát pedig Nádasdy parancsnokságára bízta. Sopron ellenállt 
a hajdúk támadásának, akik közben a külső városban sok kárt tettek: a há-
zakat felgyújtották, a templomokat kirabolták, felszerelésüket tönkretették. 
A belvárost azonban nem sikerült bevenniük. (F  S : C  

 , 81–83., )
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Kőszeg városa hamarosan meglakolt a meghódolásért, mert két hónap 
múlva ismét a császári hadak kezére került, akiknek bosszúállása több lá-
zadónak tartott kőszegi polgár fejébe került.

Bocskai szabadságharcának eredményét Nyugat-Magyarország lakosai 
hamarosan élvezhették, az 1606. szeptember 23-án megkötött bécsi bé-
kében, melyet Mátyás főherceg trónra kerülése után Bocskai is aláírt. Igen 
lényegesek a bécsi béke vallásra vonatkozó pontjai, melyek biztosították, 
hogy a városok és a falvak lakói vallásukban és hitükben szabadon élhettek. 
Bár ez sem jelentett teljes vallásszabadságot, az eddigi gyakorlattal szem-
ben azonban mégis jelentős eredményt hozott.

Eszerint igazat adhatunk dr. Csóka Lajos bencés tanár, Bük község szü-
lötte megállapításának, hogy Bükön 1606, a bécsi béke megkötése után in-
dulhatott meg szabadon az evangélikus egyházközség élete.

A bécsi béke tehát biztosította a vallásszabadságot, azonban a következő 
években az egyre jobban erősödő hazai ellenreformációnak sikerült meg-
bontani a protestantizmus erejét. A sikerek elsősorban az 1619-ben trónra 
került II. Ferdinánd (1619–1637) és Pázmány Péter esztergomi érsek ne-
véhez fűződtek. Velük kezdődött a hosszú felekezeti harc, amely végül is 
megtörte az evangélikus egyház erejét Bükön is. Sopron vármegyében leg-
nagyobb segítőjük volt gróf Esterházy Miklós (1582–1645), a nádor, az Es-
terházy család vagyonának és hatalmának megalapozója, aki szintén nagy 
buzgalommal állott az ellenreformáció mellé.

A protestánsok újabb sérelmeinek orvoslása Bethlen Gáborra, Erdély 
fejedelmére várt, akit személyes okok is vezettek a Habsburgok elleni 
harcra. Amikor a csehek felkelésével megkezdődött a harmincéves háború, 
Bethlen 1619 szeptemberében gyors előnyomulásával mentesíteni kívánta 
Prágát a Habsburg-hadsereg erőteljes támadásától, ezért elfoglalta a Felvi-
dék fontosabb pontjait. 1620-ban pedig már a Dunántúlon is Bethlen volt 
a helyzet ura.

Vidékünk protestánsai − ezt természetesnek vehetjük − Bethlen Gábor 
serege mellé állottak, így újra harc színhelyévé változott a Répce folyó mel-
léke. A türelmetlen csapatok − bármelyik oldalon állottak − kíméletlenül 
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rabolták ki egymás templomait, és az egyház vezetőit kíméletlenül megkí-
nozták. Sajnos, „ön ia vágta sebét” saját nemzete testébe.

Bethlen csapatai Bécs alól 1619. november második felében kénytele-
nek voltak visszavonulni, és Sopron volt útjuk célja, ahová november 30-án, 
András napján vonultak be. A város lakossága illő tisztelettel fogadta őket. 
A Habsburg-házhoz hű maradt Eszterházy Miklós pedig megbántottan vo-
nult vissza Lánzsér20 várába, ahonnan élénk igyelemmel kísérte az esemé-
nyeket.

1620 nyarán a Répce vidéke is Bethlen kezére jutott, s serege Kőszeget 
birtokába vette. Nem sokáig lehetett azonban ez a táj Bethlen birtokában, 
mert a Habsburg-sereg 1620. november 8-án a cseheket a fehérhegyi csa-
tában leverte, így a fejedelem csapatai, saját biztonságuk érdekében, a Du-
nántúlról visszavonultak.

A Bethlen seregei által elhagyott területen pedig megkezdődött az oszt-
rákok megtorlása, melynek legvéresebb emléke Csepreghez fűzödik. A 
bosszúálló sereget Collalto és Eszterházy Miklós vezette, akik úgy értesül-
tek, hogy Csepreg mezővárosban 800 főnyi magyar lovas állomásozik, és 
a mezőváros lakói a szabadságharcosokat támogatták. Az első feltételezés 
nem felelt meg a valóságnak, mert a lovasok az osztrák zsoldos sereg köze-
ledtének hírére elhagyták a helységet.

A bosszúálló császári sereg 1621. január elején jelent meg Csepreg falai 
között, Eszterházy Miklós, a lánzséri és a lakompaki21 várak ura állt a főként 
német, kozák, tót és horvát nemzetiségű csapat élén. Csepregben Vízkereszt 
napjára a helybelieken kívül nagyon sok vidéki lakos gyűlt össze egyrészt a 
nap megünneplésére, másrészt pedig többen a zsoldos seregtől való félel-
mükben menekültek a környező lutheránus falvakból azzal a céllal, hogy a 

20 Lánzsér: 1876-ig mezőváros, attól kezdve 1921-ig kisközség Sopron vármegyében. 
Trianon után Landsee néven község (Gemeinde) Ausztria Burgenland tartományában 
1971-ig, amikor Markt Sankt Martin (Sopronszentmárton) mezővároshoz 
(Marktgemeinde) csatolták. 

21 Lakompak: község Sopron vármegyében a trianoni békeszerződésig. Attól kezdve 
Lackenbach néven mezőváros (Marktgemeinde) Auszria Burgenland tartományában.
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nagyobb hely biztonságot nyújt számukra. Az Eszterházy vezette hadsereg 
barátságot mutatva érkezett a városba, s semmi jelét nem mutatta annak, 
hogy kegyetlen megtorlásra készülnek. 

„Január 6-án kora hajnalban azonban rettenetes trombitaharsogás és lö-
völdözés között a város békés lakosaira rohantak és minden személyváloga-
tás nélkül: i jat, vénet, ártatlan gyermeket vagdalják, mészárolják − írta le 
F  S : C      120–
122. . A megrémült nép látva a dühös ellenséget, futásnak indult és 
szerencsés ki elmenekülhet, mert így mentheti életét.”

A következőkben Farkas Sándor beszámol a kegyetlen rablás és öldöklés 
menetéről:

„Legelőször is az alsó templomot veszik ostrom alá, hova a szegénység va-
gyonkáját zárta – az ellenség elől: s melyet bevévén, kirabolnak. Számosan a 
toronyba menekülnek fel, de az ellenség kegyelmet ígérve nekik lecsalja őket, s 
ím adott szava ellenére rövid idő múlva mind iszonyúan felkoncolja úgy, hogy 
a templomban térdig járnak a kiömlött vérben: sőt még a holttesteken is bosz-
szút áll, melyek fejszékkel vagdaltatnak, ízenként szétdaraboltatnak, azután 
pedig összehordatnak egy rakásra és megégetettnek. Innét gyilkolva, rabolva 
fölfelé indulnak nagy harcriadással a felső (piaci) templomhoz, s annak kerí-
tését kezdik szörnyen ostromolni. (A templomot ebben az időben köröskörül 
igen erős bástyafal kerítette).

A szegény nép a templomkerítésből kegyelemért esdekel, s ígéri, hogy meg-
szűnik onnét kifelé lődözni, ha kegyelmet nyerhet. De a dühös hadsereg nem 
hallgat jajgatásra, hanem folytatja az ostromot. Végre sokan a lövött rése-
ken, mások a falakra hágván berontanak közéjük, elfoglalják a templomot, s 
megkezdődik az iszonyú mészárlás. A templom belseje, kórusa, padlása mind 
tele van a néppel, hol rémületes a sikoltozás és könyörgés: de a bőszült hadse-
reg sem i jat, sem vénet, sem gyönge szüzeket, sem csecsemő gyerekeket nem 
kímél, hanem egyaránt dühösen vágja, aprítja úgy, hogy a templom padlá-
sán meggyilkoltaknak kiömlött vére a falakon csurog le. Istenfélő és tudomá-
nyáról híres predikátoruk, Zvonarics Imre az ostrom alatt deákokkal együtt 
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a templom kórusán imádkozik, buzdítva és bátorítva a népet kitartásra, de 
felismertetvén, szintén szörnyen összevagdaltatik. De legborzasztóbban vesz-
nek el, kik a toronyba menekültek, mert őket a tűz lángja emésztette meg, 
mely három harangot is leolvasztott. S mily csoda! A magas toronyból egy 
édesanya kinek kebelén kis ia volt, a veszélyben leugrik, és azonnal szörnyet 
hal, de a kisded épen marad.

A megölt holttestek száma 1223-at tesz: ennyien temettettek el egyszerre, 
de hányan vesztek el ezeken kívül tűzben, s hányan vitettek fogságra?! Néme-
lyek nagy summáért menekednek a fogságba hurcoltatásból, mások pedig, 
noha fejökért nagy váltságot izettek, mégis megöletnek. Az alsó templomi 
predikátor szintén sebet kap, és vagyona elprédáltatik. Hasonlóképp az is-
kolamester is lengyelek kezébe jut, és fejeváltsága nagy summába kerül. Ki-
ket nem öltek meg fegyverrel, pénzkicsikarás végett kínozták. Amely szüzek 
lengyelek kezébe jutának, „éjjel-nappal szeplőket vallanak”: tíz-tízenegy esz-
tendős leánykák fosztatnak meg szüzességüktől, a koros asszonyoknak pedig 
fejeikre huzatván ruhájuk, testeik szalmatűzzel perzseltetnek.

E kegyetlenség után a templom oltárait mind felforgatják, sőt egy főem-
bernek holttestét is felássák a földből, pénzt keresvén sírjában. Ezen iszonyú 
kegyetlenkedés három nap és három éjjel tart. Negyednapra megindul a had-
sereg és felgyújtja a várost. De előbb sok búzát, bort, barmot felprédál s elvisz 
magával, miáltal a megmenekültek közt alig van, ki atyját, anyját, hitvestár-
sát, magzatját, szomszédját vagy jó barátját keserves könnyhullatással ne 
siratná.”

Jellemző, hogy ebben a harcban nemcsak a magyarság elleni bosszú ját-
szott szerepet, hanem a felekezeti gyűlölet is. A csepregi szörnyű vérontás-
ért elsősorban Eszterházy Miklóst terheli a felelősség, akit 1620. december 
11-én II. Ferdinánd király főbiztosnak nevezett ki, és az lett volna a felada-
ta, hogy lecsillapítsa és fékezze a „felkelők”-et. Nemcsak a csepregi véres 
napokat megörökítő verselő diák nevezi Eszterházyt Csepreg mezőváros 
romlása okozójának, hanem a nagyhírű Wittnyédy István, soproni ügyvéd 
és Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér hűséges híve és bizalmas barátja is, aki 
szerint „Eszterházy vétke a szegény ártatlan csepregiek levágatása”. Később 
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Eszerházy szintén elismerte, hogy Csepregen ártatlanok vérét ontotta ki, 
és az Erdélyben ért vereséget úgy tekintette, mint bosszúállás és büntetés 
Csepregért.

Csepreg mellett Sopronkeresztúr és Pereszteg is − mint Nádasdy bir-
tokai − szintén áldozatul estek a zsoldos sereg kegyetlenségének. Sopront 
Lackner Kristóf polgármester mentette meg, aki május 22-én Collalto elé lo-
vagolva kért kíméletet szülővárosa részére. A hadvezér a kérésnek engedve 
szigorúan elrendelte, hogy ne merjenek bántani egy soproni polgárt sem, 
mert a vétkeseket azonnal felakasztatja. Így menekült meg a város a rabló 
csapat fosztogatásától, öldöklésétől. (P  S : A  -

  , 269–271. )
Nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is megindult a protestán-

sok üldözése a cseh felkelők leverése után. A győzedelmes fehérhegyi csata 
után Ferdinánd igyekezett bosszút állni az örökös tartományainak fellázadt 
protestánsain. Éppen ezért Ausztria területéről tömegesen vettek vándor-
botot a kezükbe és Nyugat-Magyarországban telepedtek le. Nagyobb töme-
gekben 1629-ben találtak otthonra a Répcementén és az ehhez közeleső 
falvakban, így Bükön is. Ilyen menekült protestáns családból származott az 
a Poltinger Erzsébet, akinek Szily Farkas, felsőszopori22 lakossal való házas-
ságából 1735. augusztus 25-én született Szily János, Szombathely első ró-
mai katolikus püspöke. (H  I : R    XVI 
– XVIII. S . – K   S  B  K )

Szólnunk kell Wittnyédy István személyéről, aki a XVII. században 
egyik legjelentősebb védelmezője volt a magyar reformáció ügyének, s mint 
tevékeny ember Bükön is járt több alkalommal. Sárváron született evangé-
likus családból. Ügyvédnek készült, és a tehetséges i jú hamarosan Sopron 
vármegye főjegyzője lett. A gazdag Sopron megyei földesurak − többek kö-
zött az Eszterházyak, Nádasdyak, Zichyek stb. − jogi védőjeként is szerepelt. 
Mint hithű lutheránus, sokszor állt ki hitsorsosai igazsága mellett. Magyar-
ságát sohasem tagadta meg, s ezt mindig, minden körülmények között bát-

22 Felsőszopor: gyakran rövidebb formában, Felszopor néven is előfordul. 1950-ig önálló 
falu Sopron vármegyében, azóta Újkér község része Győr-Moson-Sopron megyében.
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ran hangoztatta. Műveltsége európai színvonalon állott. Kitűnően beszélt 
francia, német, angol, olasz és szlovák nyelveken.

Zamatos magyarsággal írt, s hatásos beszédeivel leggyakrabban ellenfe-
leit is meggyőzte igazságáról. Ismerte az egész országot, és sok helyen meg-
fordult, ahol hitvitákban kellett dönteni. Az igazságot minden körülmények 
között bátran védelmezte. Éppen ezért lett hűséges híve és bizalmas barátja 
Zrínyi Miklósnak annak ellenére, hogy Zrínyi hitbuzgó katolikus volt.

A katolikus főúr és a protestáns ügyvéd összefogása példaként állott a 
kortársak előtt. 1657-ben kész tervet dolgozott ki Zrínyi számára a haza 
védelme és felemelkedése érdekében. Ugyanakkor Zrínyivel egyetértésben 
kísérletet tett az erdélyi fejedelemség és az adriai kikötők közötti kereske-
delem kiépítésére.

A nehéz időkben igen sokat tett a dunántúli protestáns egyházakért, s 
rengeteget fáradozott a csepregi és a büki evangélikus egyház érdekében. 
1655-ben még Sopron megyét képviselte az országgyűlésen, de később 
mint protestánst elejtették. Ennek ellenére barátai révén továbbra is nagy 
befolyást gyakorolt az országgyűlési tárgyalásokra. Többször vett részt az 
egyházkerületi gyűléseken (zsinatokon) Bükön, Csepregen és Szakonyban. 
Az utóbbi helyen 1666. június 8-án felemelte szavát, amikor a vallási sérel-
meket és a királyhoz intézett folyamodásügyét tárgyalták. Amikor pedig a 
protestáns lelkészeket üldözték, kitartóan védelmezte igaz ügyüket.

De nemcsak a gyülekezetek, hanem az iskolák és a tanuló i júság ügyét is 
páratlan áldozatkészséggel támogatta. Vállalkozott arra, hogy hat tehetsé-
ges szegény i jút tart el, házában pedig állandóan foglalkozott alumnusokkal 
(tanítványok, főként papnövendékek), akik közül többnek lehetővé tette, 
hogy külföldön tanulhassanak. Ezek között volt a csepregi Aáchs Mihály is.

Wittnyédy egyik főszervezője volt a „Wesselényi-féle összeesküvés”-nek, 
s annak legagilisabb tagja, akit a szövetkezők céljaik elérésére bátran fel-
használhattak. Sokszor fogadta házában az elégedetlenkedő földesurakat, 
de ő maga is sokat járta az országot, a szervezés foglalta le minden idejét. 
Szelepcsényi prímás már 1668-ban el akarta fogatni, de a király emberei 
még nem látták elérkezettnek az időt a letartóztatására. Talán utolsó egy-
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házi tevékenysége volt az, amikor 1669. június hó 27-én a Bükön tartott zsi-
naton a iatal és tehetséges Szenczi Fekete Istvánt püspökké választotta. A 
már fáradt, beteges embert a további üldöztetéstől és a bíróság elé állítástól 
a hirtelen jött halála váltotta meg. 1670. február 13-án, amikor Pozsonyból 
hazafelé igyekezett Sopronba, Nezsiderben23 agyvérzés érte. Február 23-án 
nagy részvét mellett temették el, minden bizonnyal a soproni Szent Mihály-
templom sírboltjába.

Sopron megye és a Répce vidéke protestánsainak helyzetét Nádasdy 
Ferenc katolikussá való áttérése teljesen megváltoztatta. Erre a lépésre 
Eszterházy nádor leánya, Eszterházy Júlia kezének elnyerése miatt szánta 
el magát. Ez az áttérés nagy megdöbbenést váltott ki a megye evangélikusai 
között, s annál lelkesebben fogadták az eddig létszámban nagyon megfo-
gyatkozott katolikusok. A legérezhetőbb következménye pedig az lett, hogy 
nemcsak a csepregi evangélikus prédikátorokat távolították el állomáshely-
ükről, hanem Nádasdy egyéb birtokairól is másokat. Nádasdy áttérésével a 
büki egyházközség is sokat veszített, mert kezdetét vette ennek elgyengü-
lése. 1643 után beszüntették Csepreg híres evangélikus iskoláját, melynek 
szerepét a következő időkben Sopron igyekezett átvenni. A csepregi iskola 
bezárásával nagy veszteség érte vidékünket kulturális téren is.

Az evangélikus egyház hanyatlásához az egyházon belüli ellentétek is 
hozzájárultak. A viszálykodás Musay Gergely püspök és Lang Mátyás, Sop-
ron i jú lelkésze között kezdődött el. 1655. június 25-én, a harkai zsinaton 
igyekeztek elsimítani az ellentéteket, ez a törekvés azonban sikertelennek 
bizonyult. A két párt között heves szóváltás alakult ki abból, hogy a sopro-
niak a püspököt nem ismerték el egyházi hatóságuknak, ennek ellenére bé-
kességben akarnak vele működni hitük védelme érdekében. A harkai zsina-
ton több megyei magyar nemes is megjelent, közöttük Mankóbüki Horváth 
Ferenc, Vas vármegye esküdt jegyzője, aki kifogásolta, hogy a soproni urak 
csak mint szomszédok érintkeznek az egyházkerülettel, de nem függnek 
tőle. Hangoztatta, hogy a viszály éppen a legnehezebb időben bontotta meg 

23 Nezsider: mezőváros Moson vármegyében a Trianoni békeszerződésig. 1921-től 
Neusiedl am See néven város (Stadt) Ausztria Burgenland tartományában.
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Sopron és a kerület közti jó viszonyt, mindkettő kárára. (P  S : A 
   , 378. )

A békítés a két fél között nem sikerült az 1665. február hó 11-i büki püs-
pökválasztó zsinaton sem, ahol Fisztrovics György, a megválasztott új püs-
pök békítő szavai ellenére: „Maradjon minden a régiben!”, mellyel az 1655. 
évi harkai egyességre hivatkozott, Sopron küldöttei kivonultak a gyűlésről. 
Az ellentét újbóli kiéleződéséről hamarosan tudomást szereztek Katalinka 
Joahim és Tarnóczi Márton dunáninneni püspökök, akik 1665. április 21-én, 
minden bizonnyal Wittnyédy István kérésére meleghangú levélben szólítot-
ták fel Lang és Sowitsch soproni lelkészeket, hogy béküljenek ki, s elődeikre 
hivatkozva kérték őket, hogy fogadják el az egyházkerület törvényeit.

A főpásztorok felszólítása nem hangzott el hiába, mert Sovitsch és 
Kövesdy lelkészek, valamint Tieftrunk Dániel rektor elmentek az Acsádra, 
1665. június 15-ére összehívott zsinatra, ahol a félreértéseket eloszlatták, s 
megtörtént a kibékülés. Ennek ellenére bizonyos bizalmatlanság továbbra 
is fennmaradt Sopron és a kerület között.

AZ EVANGÉLIKUSOK HELYZETE 
AZ 1681. ÉVI SOPRONI ORSZÁGGYŰLÉS UTÁN

Az egyházon belül keletkezett ellentéteken túl nagyobb veszedelem lesel-
kedett a hitükhöz hűségesen ragaszkodó evangélikusokra, mert a leleplezett 
Wesselényi-féle összeesküvést − annak ellenére, hogy ezen összeesküvés 
vezetői mindannyian katolikusok voltak − a Habsburgok a protestantizmus 
elnyomására használták fel. A gyanúsított nemeseket letartóztatták és tör-
vényszék elé állították, vagyonukat pedig elkobozták. A katolikus főpapság 
pedig hozzákezdett az ellenreformáció céljainak megvalósításához, így 
1670 után egyre nagyobb veszély fenyegette a protestáns lakosság vallás-
szabadságát. A templomaikat elvették, a városi tanácsok protestáns tagjait 
megfosztották tisztségüktől. Ezzel megtörték a protestantizmus uralmát a 
városokban, de a falvakban sem volt különb a helyzet.
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1673–74-ben a Habsburg-Magyarország valamennyi protestáns lelké-
szét megidézték a Pozsonyban felállított rendkívüli törvényszék elé. Itt bör-
tön várt rájuk: a király elleni összeesküvés és a törökkel való szövetkezés 
vádját emelték ellenük. Csak azokat engedték szabadon, akik a börtönben 
katolizáltak, vagy az ország elhagyására kötelezték magukat. Azokat viszont, 
akik kitartottak meggyőződésük mellett, gályarabságra ítélték. A protes-
táns lelkészek első elítélése 1673. szeptember 25-én történt meg, amikor 
a megjelent 32 evangélikus és egy református lelkész fölött mondták ki a 
végérvényes határozatot. A győri püspök, Széchenyi György pedig a vala-
mikor protestáns kézre került templomok visszaadását követelte. Csányi 
János soproni polgár 1671-ben írt krónikájába azt jegyezte fel: „Az egész 
országban megindult a vallásüldözés, s május 14-én elvették a kőszegi evan-
gélikusok templomát.” Széchenyi püspök intézkedése nyomán ezekben az 
években − dr. Csóka Lajos megállapítása szerint 1673-ban − foglalták vissza 
a büki katolikusok is a volt templomukat. A lelkész és a templom nélkül ma-
radt evangélikus gyülekezet ellenállását a legerélyesebb intézkedések sem 
tudták megtörni és új hittel, új reménnyel kezdték építeni jövőjüket.

A legnagyobb szükség és veszély idején érkezett meg az isteni gondvi-
selés nyújtotta segítség. A Habsburg-abszolutizmus (önkényuralom) üldö-
zése elől a magyarság soraiból tömegesen menekültek a Wesselényi-féle 
összeesküvésben részes vagy ezzel gyanúsított földesurak, a birtokuktól 
megfosztott kisnemesek, a vallásuk miatt elüldözött protestánsok, a szol-
gálatból elbocsátott végvári vitézek és a telkük elhagyására kényszerített 
jobbágyok az Erdély és a török terület találkozásánál levő területre, az 
ún. Partiumba. A bujdosók a Dózsa György kereszteseit felidéző keresztet 
(krux) viselték, innen kapták a „kuruc” elnevezést. A hamarosan mozgalom-
má fejlődött gyülekezésnek eszmei alapját főként a menekült protestáns 
predikátorok és diákok alakították ki, illetve adták meg.

Támadásaikat már 1672-ben megindították a Felvidéken a Habsburg 
megszálló csapatok ellen, s több-kevesebb sikert értek el. A kurucmozga-
lom azonban akkor bontakozott ki valójában, amikor 1678-ban Thököly 
Imre személyében megfelelő vezér került az élükre. A Thököly által veze-
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tett hadak Felső-Magyarországon hamarosan diadallal nyomultak előre, s 
a meg-megújuló támadásaikkal már az osztrák területeket is nyugtalanítot-
ták. A „Leküzdeni a testi és lelki szabadságtalanságot!” jelszóval megindított 
harc meghátrálására kényszerítette az uralkodót, I. Lipótot, és megígérte, 
hogy visszaállítja az eddig lábbal taposott magyar alkotmányt. Ennek meg-
valósítására hívta össze 1681-ben Sopronba a korszak legjelentősebb or-
szággyűlését.

A kényszerűségből visszaállított alkotmányos formák nem elégítették ki 
a teljes szabadságért küzdő kurucokat, kiknek száma napról napra növeke-
dett. A császár gondosan ügyelt arra, hogy az önkényuralmának jellegéből 
ne engedjen. Helytartó helyett újra nádor került az ország élére. Nádornak 
azonban a hűséges Habsburg-párti Eszterházy Pált választották meg. Val-
lás dolgában azonban szenvedélyes viták alakultak ki az országgyűlésen. 
A protestánsok az 1608. és az 1647. évi törvények alapján teljes vallássza-
badságot követeltek, s mivel erre kevés volt a kilátás, a továbbiakban nem 
vettek részt a gyűléseken.

Lipót királynak ezek után meg kellett hátrálnia, és november 9-én az 
országgyűléshez intézett leiratában engedményeket adott, s ennek alapján 
az országgyűlés törvényerőre is emelte, hogy megerősítette a bécsi békét, 
biztosította a vallásgyakorlatot, kijelölte az artikuláris helyeket, stb. A ki-
rályi leirat tartalmát a római katolikusok sokallták, a protestánsok pedig 
kevesellték. Emiatt az elégedetlenség oly magas fokra hágott, hogy a pro-
testánsok kivonultak az országgyűlésről, tehát a vallási törvényeket a római 
katolikus többség szavazta meg, és így emelkedtek törvénnyé.

Ennek alapján valósult meg az 1681. évi 25. törvénycikk, mely a vallás-
szabadságot a bécsi béke és az 1608. évi I. törvénycikk alapján a földes-
úri jogok épségben tartásával biztosítja. A törvény lehetővé tette, hogy a 
gyülekezetükből száműzött vagy a reverzálissal (írásban tett) lemondásra 
kényszerített predikátorok és tanítók visszatérhettek elhagyott hivatalaik-
ba, az elmaradt járandóságaikat azonban nem követelhették. A törvény azt 
is kimondotta, hogy a vallás szabad gyakorlatában ezután az ország lakóit 
nem akadályozzák, és az ágostai hitvallású evangélikusokat és a helvét (re-
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formátus) hitvallásúakat vallásukkal ellenkező szertartások végzésére vagy 
ezek látogatására nem kényszerítik. A protestáns vallásgyakorlat így „hely-
reállított” szabadsága azonban csak a protestáns kurucok ellenőrzése alatt 
álló területekre és a végvárakra vonatkozott, míg az ország nyugati részé-
ben levő tizenegy vármegyében a protestáns vallásgyakorlatot megyénként 
csak két-két helységben, az ún. artikuláris községekben engedélyezték.

A 26. t.c. rendelkezése szerint pedig az ágostai hitvallású evangélikusok 
és a helvét hitvallásúak által épített templomokat, ha katolikus szertartás 
szerint eddig fel nem szentelték, nékik vissza kell adni. Más helyeken pe-
dig a templomok, iskolák, paplakok és tanítólakások építésére alkalmas te-
rületeket jelöltek ki számukra. Ezt a kedvezményt azonban csak a kijelölt, 
artikuláris helyek kapták meg: Sopron vármegyében Nemeskér és Vadosfa24, 
Vas vármegyében pedig Nemescsó és Nemesdömölk szerepelt artikuláris 
helyként. Szabályozták azt is, hogy egyházi adót a protestánsok csak saját 
lelkészüknek izetnek. (P  S : A   -

 , 504. )
Más községekben, tehát a nem artikuláris helyeken − így Bükön is − csak 

a családi körben tarthattak magán vallásgyakorlatot: bibliaolvasást, imád-
kozást, lelkészt, iskolamestert azonban nem tarthattak. Leggyakrabban a 
keresztelést, temetést, stb. a büki evangélikusoknál is a katolikus plébános 
végezte rendes stóla fejében. (C  L : B    1929. 
– K )

Az új törvényt I. Lipót 1681. december 30-án aláírásával szentesítette, 
ezzel törvényerőre emelkedett. Az elmúlt évtized vallásgyakorlatához ké-
pest a törvény biztosított ugyan kedvezményeket, de ez messze elmaradt 
a teljes vallásszabadságot adó 1608. és 1647. évi törvényekhez képest. A 
protestánsok fő sérelmét a következő időkben az jelentette, hogy templo-
maikat, iskoláikat nem kapták vissza. Hogy a büki templom, iskola, paplak 
és tanítólakás mikor került vissza a katolikusok kezére, a feljegyzések nem 

24 Vadosfa: község az egykori Sopron vármegyében (ma Győr–Moson–Sopron 
megyében), amely annak a négy nyugat-dunántúli községnek egyike, amelyet az 1681-
es soproni országgyűlés jelölt ki artikuláris helyként az evangélikusok számára.
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örökítették meg. Annyi azonban bizonyos, hogy az 1681. és az 1687. évi 
országgyűlések protestáns gravamenjei (sérelmei) között már a büki evan-
gélikus egyházközség fentebbi javainak visszavételét is felpanaszolják a 
protestáns rendek.

A soproni országgyűlést megelőző évtized lelkészüldözöttjei között ta-
láljuk Szenczi Fekete Istvánt, akit Bükön 1669-ben Wittnyédy István ajánla-
tára nagy reményekkel választottak meg püspökké. A iatal egyházvezetőt 
az 1673. év őszén a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé rendelték, ő azon-
ban az elítéltetés elől külföldre menekült, ahonnan csak 1679 végén tért 
vissza Magyarországra. Kezdetben titokban Kőszegen tartózkodott, majd 
innen Ostff y Miklós oltalmát kérve Asszonyfára25 tette át székhelyét.  In-
nen sokszor látogatta meg a rábaközi és a répcementi gyülekezeteket, ahol 
tanításaival öntött erőt híveibe, sőt még lelkészeket is avatott asszonyfai 
tartózkodása alatt.

Amikor 1680-ban Széchenyi György győri püspök titkára vezetésével 
huszárokat küldött a Rábaközbe azzal a céllal, hogy űzzék el az evangélikus 
lelkészeket, a hívek a titkárt megverték, Fekete pedig továbbra is Asszony-
fán maradt. A rábaköziek és a kemenesaljaiak közben fegyvert is fogtak, 
hogy Szenczi Fekete Istvánt és ennek oltalmazóját, Ostff y Miklóst megvéd-
jék. Augusztusban azonban 5000 főnyi, Győrből érkezett sereg megtámadta 
és ostrom alá vette az Ostff yak asszonyfai várát.

Szenczi Fekete Istvánnak még az ostrom megkezdése előtt sikerült ide-
jében Asszonyfáról elmenekülni, a határon azonban elfogták. Innen Bécs-
be szállították, és fogságra vetették. A kerületben hosszú ideig nem tudták 
tartózkodási helyét. Fél év múlva Pozsonyban találjuk, mint szabad embert. 
Szabadságát nagy áron váltotta meg: elhagyta hitét, mert 1681. március 30-
án, virágvasárnap a pozsonyi Szent Márton-templomban katolikussá lett.

Ezek után a pártfogója, Kollonich Lipót érsek Pozsonyból Kőszegre vitet-
te az egyházvezetőből világivá vedlett embert. Utána Kollonich arra akarta 
rávenni a kőszegi polgárokat, hogy fogadják fel városbírónak a legközelebbi 

25 Asszonyfa: ma Ostffyasszonyfa község Vas megyében.
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Szent György napján, a hitét elhagyott volt püspöküket. Városbírónak nem 
választották meg, de a városi tanácsba befogadták. Fekete több ízben meg-
jelent a soproni országgyűlésen, ahol mindig a protestáns követelések ellen 
foglalt állást. Éppen ezért vidékünk lakosaira, akik kitartottak evangélikus 
hitük mellett, nagyon lehangolólag hatott volt püspökük cselekedete és 
magatartása, mely csak keveseket ingatott meg hitükben. (P  S : A 

   , 482–484. )
A soproni országgyűlés törvényei nyomán a katolikus vallás lett az ál-

lamvallás, mely azt jelentette, hogy a többi vallás csak a „megtűrt” szerepét 
játszotta. Ennek pedig Bükön az lett a következménye, hogy 1697-ben, ami-
kor a lakosság 1/3-ad része volt katolikus, ők élvezhették a teljes vallássza-
badságot a 2/3-ad részt kitevő lutheránusokkal szemben. De nem volt kü-
lönb a helyzet azokban az országokban sem – a katolikusok rovására –, ahol 
a protestánsok voltak túlsúlyban. Ez a kor szellemét, felfogását tükrözte.

Vidékünkön a katolikusok között ebben az időben, tehát a XVII. század 
végén terjedt el, és erős szálakkal kötődött Szűz Mária tisztelete, melyet 
összekötöttek a Magyarország védője, patronája megtisztelő címekkel. 
E felfogásukat a környék búcsújáró helyei még jobban megerősítették. A 
közeli Csepreg, Vasvár, Kiscell (Celldömölk), valamint a távolabbi Lorettó 
mellett Máriacell nagy tömegeket vonzott minden esztendőben egy-egy 
Mária-ünnepen. A protestánsok azonban elvetették Szűz Mária kultuszát, 
a szentek tiszteletét, mert ezt a katolikusokkal szemben emberi ésszel fel-
foghatatlannak tartották. A protestánsok közül sokan elítélőleg és megve-
téssel nyilatkoztak a hitre alapozott katolikus állításról, s nem ismerték el 
Mária szüzességét.

Szűz Mária szüzességének el nem ismeréséért és erre vonatkozó gú-
nyos megjegyzéseiért izetett életével a Felsőbükön lakott Bencsik Pál 
1671. december 15-én, aki ellen Sopron vármegye főispánja nevében no-
vember 27-én Miklósits Tamás, lakompaki udvarbíró a következő terhelő 
vádat emelte:

„Az elmúlt időkben nem tudatik mi okból, félre tévén az Isteni félelmét, 
és nem rettegvén a világi törvények súlyos büntetésétől, a Boldogságos Szűz 
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Mária ellen sokaknak megbotránkoztatására ilyen hasonló szókat szóllott 
Bencsik Pál:

Boldogságos Szűz Mária hasonló bűnös volt a többi bűnös asszonyokhoz, 
és olyan szűz volt, mint az ő felesége, sőt az több. Hogy Szent József szintén 
úgy élt volna Szűz Máriával, mint más a feleségével.”

1671. december 12-én ebben az ügyben kilenc tanút hallgatott ki a bí-
róság, kik közül öten úgy vallottak, hogy Bencsik Pál többször is tett ilyen 
„káromló” beszédet, sőt rajtuk kívül menye is hasonlóképpen vallott, misze-
rint a Boldogságos Szűz Mária a többi asszonyokhoz hasonlóan éppen olyan 
bűnös és vétkes, mint a többi földi asszony. Bencsik Pál ezen égbekiáltó és 
hallatlan káromkodásáért mindenek példájára érdem szerint büntettetik, 
és elevenen kövekkel agyonveretik – hangzott a bíróság ítélete.

A tekintélyes büki család tagja hiába próbálta menteni magát azzal, hogy 
úgy a menye, mint a többi felsőbüki asszony részéről az ellene emelt vád 
bosszú műve. Ennek ellenére az 1563. évi 42. t.c. alapján halállal kellett la-
kolnia. (H  I : R    XVI–XVIII. -

. − K   S  B  K )

BÜK A NEMESKÉRI ARTIKULÁRIS GYÜLEKEZETBEN

A Sopron megyei evangélikusok az 1681. évi Sopronban tartott ország-
gyűléstől minden bajuk orvoslását várták. E várakozásukat az országgyű-
lésen hozott törvények nem elégítették ki, mert ők a bécsi békében foglalt 
jogaikat követelték. Az 1681. évi 25. és 26. törvénycikkek sem voltak eléggé 
világosak, mert ezek egyes szakaszai egymásnak ellentmondtak. Viták tá-
madtak a lelkészeket és tanítókat visszahívó gyülekezetek és a törvénycik-
kek megtartását ellenőrző királyi biztosok között. A vitatott kérdések hama-
rosan, Sopron vármegye közgyűlésen, melyet Nemeskéren tartottak 1682. 
április 6-án, robbanást idéztek elő. (Ebben az időben a megyegyűléseket 
Nemeskéren tartották, s artikuláris helynek is azért jelölték ki Nemeskért, 
mert így az evangélikusokat jobban tudták ellenőrizni!)
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A megyegyűlésen Tallián István vármegyei jegyző a törvényeket magyar-
ra fordítva olvasta fel. Ezután Felsőbüki Fodor János, volt országgyűlési kö-
vet, akárcsak az országgyűlésen itt a megyegyűlésen is tiltakozott (protes-
tált) a vallásügyekkel foglalkozó 25. és 26. törvénycikkek ellen.

Erre Eszterházy Pál nádort és Draskovich Miklós országbírót képviselő 
küldöttek: Fabiankovics János, Tar Mihály és Sárkány János a felszólaló Fo-
dornak támadtak:

− Ha az evangélikusoknak nem kell a törvény, és protestálnak ellene, ak-
kor hát annak kedvezményeivel sem élhetnek!

− Ki akar itt protestálni? A nádor és az országbíró, akiknek szabad-
ságunkban kellene bennünket megvédeni? − kérdezte erre Fodor. − Az ő 
protestációjuknak semmi törvényes alapja nincs, sőt ellenkezik a királyi ok-
levéllel és törvénycikkel. Az evangélikusok tiltakozásának pedig törvényes 
alapja van.

− Az ágostai és helvét hitvallásúak már lelkészeket és tanítókat is hívtak 
a győri püspök jogainak megsértésével. Tiltakozunk ez ellen, és ha valami 
kár éri őket, a maguk vakmerőségének tulajdonítsák − emelte fel szavát 
Kuzmich Péter győri kanonok a győri püspök nevében.

− Mi köze van a győri püspöknek az evangélikusokhoz, midőn mi az ő 
jurisdikciója (joghatósága) alá nem tartozunk? Ezután a plébánosoknak 
nem is izetünk, hanem csak a magunk predikátorainak. Ami pedig a győ-
ri püspök fenyegetését illeti, úgy készüljön miránk, hogy vagy ő nagysága 
emészt meg bennünket, vagy mi ő nagyságát − felelt vissza erélyes hang-
gal Fodor János. Az utóbbiakat háromszor is megismételve adott nagyobb 
hangsúlyt szavainak a megyegyűlés előtt.

− Mit szól ehhez a megyegyűlés? − tette fel a kérdést Tallián főjegyző.
− Amit Fodor János mondott, azt mi is mondjuk. Írja tehát, hogy a megye-

beli összes evangélikus nemes nevében protestált!
Felsőbüki Fodor János bátor és önérzetes fellépése tiszteletet váltott ki 

a megyegyűlés résztvevői között. (P  S : A   
 , 54. )
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E tények is mutatják, hogy úgy a nádor, mint az országbíró vonakodtak 
megadni az 1681. évi törvény nyújtotta kedvezményeket, illetve igyekeztek 
ezeket minél szűkebbre szorítani.

A győri püspök küldöttjének tiltakozása pedig a lelkészek felfogadását 
és a templomok visszafoglalását panaszolta fel. Bizonyára, amikor Thököly 
hadvezérei Sopron megyében jártak, sok helyen kapták vissza templomai-
kat az evangélikusok. Az 1687. évi országgyűlésen az evangélikusok sérel-
mei között szerepelt Bük elfoglalt temploma, tehát már véglegesen a katoli-
kusok kezén maradt a középbüki templom.

Az evangélikus egyházkerület 1725-ből származó kimutatásában, melyet 
a kemenesaljai és a győri esperességek készítettek, a büki evangélikusokat 
a nemeskéri artikuláris gyülekezethez sorolva találjuk. Ugyanez a helyzet 
Fábry Gergely püspök 1750. évi kimutatása szerint is. (P  S : E -

 , 369–370. !) Az addig virágzó gyülekezetek, 
mint a lócsi és a góri teljesen megszűntek, s csak a Türelmi rendelet kiadása 
után éledtek fel, mint a büki gyülekezet iliái.

A protestánsok vallásszabadságának korlátozásai az 1681. és 1687. 
évi országgyűlések között tovább folytatódtak, hiába hoztak törvényeket 
a szabad vallásgyakorlatra. Éppen Buda visszafoglalásának évében, 1686-
ban, amikor az ország boldogan ünnepelte a török felett aratott győzelmet, 
Caraff a császári tábornok Felvidéken elfogatta az evangélikusok vezetőit, 
míg az eperjesi vértörvényszék ítéleteivel számos vérpadra hurcolással ret-
tentette meg a jó érzésű magyarságot. Mindezt követte a soproni ország-
gyűlés törvényeinek lábbal való tiprása, amikor 1691-ben a Lipót-féle meg-
világításban (explanációban) az artikuláris gyülekezetek vallásgyakorlatát 
is nehezítették. A büki evangélikus nemesek között pedig felháborodást és 
ellenállást váltott ki 1700-ban az a rendelkezés, amely összeíratta a protes-
táns nemességet és jobbágyságot azzal a céllal, mert velük akarták eltartat-
ni a területükön állomásozó császári katonaságot.

Ilyen viszonyok mellett a hitük iránti hűség, bátorság és anyagi áldozat-
készség nagyon kellett ahhoz, hogy a büki nemesek és jobbágyok a rájuk 
váró nehézségek között megmaradtak s kitartottak hitükben. A rendkívüli 
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körülmények még jobban megedzették a büki evangélikus híveket. A köz-
ségben nem volt evangélikus templom, ahol nyilvánosan is gyakorolhatták 
volna vallásukat, hiányzott a papjuk és tanítójuk, akik igyelemmel kísér-
ték volna hitéletüket, így nehézségeikben tanácsot adhattak volna. Ennek 
ellenére vasár- és ünnepnaponként eljártak a kb. 15 km távolságra fekvő 
Nemeskér artikuláris gyülekezet templomába, hogy istentiszteleten vehes-
senek részt. Hosszú szekérsorok vitték az ájtatos híveket, vagy sokan gyalo-
gosan, a rövidebb mezei utakon vágtak neki az útnak. Ezen áldozatukkal a 
legszebb példáját mutatták hitük megvallásának.

A Rákóczi-szabadságharc idején enyhült a protestánsok helyzete, amikor 
a fejedelem a „Resrudescunt”, a „Megújulnak a dicsőséges magyar nemzet-
nek régi sebei…” kezdetű kiáltványa szenvedélyesen leplezte le a Habsburg-
elnyomatást és hirdette a nemzeti összefogást, melynek egyik sarkalatos 
pontja volt a vallásbéke megteremtése. A felekezeti ellentétek békés ki-
egyenlítésére irányuló politikájának azonban meg kellett küzdenie mind a 
katolikus, mind a protestáns követelésekkel. Méltányos valláspolitikája le-
hetővé tette, hogy a szabadságharc leküzdötte a táborában meglevő feleke-
zeti ellentéteket, és az ország függetlenségének kivívására tett intézkedései 
megvalósítása érdekében egységbe fogta össze a lakosság különböző vallá-
sú csoportjait. Az 1705. évi szécsényi országgyűlés határozata pedig a vitás 
templomokat, ahol többségben voltak a protestánsok, nekik ítélte. Erre Bü-
kön nem került sor, bizonyára a győri püspökség erélyes fellépése miatt.

Nem csoda, hogy vidékünk evangélikus lakossága szívvel-lélekkel támo-
gatta Rákóczi szabadságharcát azért is, mert vallásgyakorlatuk jobbrafor-
dulását remélték. Községünk nemeseit ott találjuk a kurucsereg vezetői kö-
zött: Mesterházy László őrnagyi rangot ért el, Felsőbüki Fodor László pedig 
mint csapatvezető szolgált a kurucok táborában. A büki Ebergényi család 
ivadéka viszont, Ebergényi László, aki Széchenyi gróf veje volt, mint császá-
ri tábornok harcolt a kurucok ellen. 

A kuruc hadak vallásszabadságot hirdettek, és ezt meg is tartották. A val-
lási teendők végzéséhez azonban hiányoztak a lelkészek. Szenczi Fekete Ist-
ván áttérése, hitének elhagyása után hosszú ideig nem avattak lelkészeket, 
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mert a kerületnek nem volt püspöke. Telekesi Török István huszárezredes 
sürgetésére a lelkészek pótlására a tehetségesebb tanítókat előzetes vizs-
gálat és próbabeszéd sikeres elvégzése után lelkészekké szentelték fel. E 
szertartást Pilarik István selmecbányai püspök végezte el a püspöki szék-
helyén.

Bercsényi Miklós az 1706. év elején Kemenesmihályfára hívatta össze a 
kerület lelkészeit, tanítóit és patrónusait. A templomban elvégzett szertar-
tás után esküt és nevük aláírásával hűségnyilatkozatot tettek Rákóczi támo-
gatására. Annak ellenére, hogy az összehívásukra rövid idő állott rendelke-
zésre, még a legtávolabbi lakók is megjelentek, akik között ott találhattuk 
Andrási Györgyöt, a nemeskéri artikuláris gyülekezet lelkészét, és ennek 
a gyülekezetnek lelkes patronusát, Mankóbüki Horváth Györgyöt is. (P  
S : A    ) 

A Rákóczi-szabadságharcot követő évtizedekben az egyházközség nél-
kül maradt lelkészek faluról falura járták a híveket, és családoknál, sokszor 
pajtákban összegyülekezett hívek előtt az Explatátio rendelkezéseit egyre 
nagyobb szigorúsággal követelték meg. Ennek értelmében a protestáns lel-
készek a nem artikuláris helyeken − így Bükön is − egyházi tevékenységet 
az Igehirdetésen kívül nem folytathattak. Mint az előzőkben említettük, a 
büki hívek a nemeskéri artikuláris templomba jártak igehallgatásra, ha is-
tentiszteleten kívántak részt venni, a nemeskéri lelkészt keresték fel gyó-
nás, keresztelés, esketés (házasságkötés) céljából. Az evangélikus hívek 
sérelmesnek találták, hogy ilyen esetben is előbb a katolikus plébánosnak 
kellett be izetni a stólát. A nemeskéri lelkész személyesen nem járhatott ki 
Bükre, de más faluba sem, így egyre nagyobb terület lakosságának egyházi 
szolgálatát kellett ellátnia a saját templomában.

Áttekintve a nemeskéri artikuláris gyülekezet keresztelési anyakönyve-
it, Bükről az első bejegyzést 1735. július hó 19-én találtam. Néhány adat az 
első évekből:
Felsőbük, 1735. július 19-én. − Herenkovits János és felesége Kováts Éva 
Ferenc ia.
Alsóbük, 1736. május 28-án. − Fejér István, Ferenc ia. 
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Alsóbük, 1737. augusztus 18-án. − Szedenits Ferenc Boriska leánya.
Alsóbük, 1738. január 28-án. − Balogh János Kató leánya.
Alsóbük, 1738. /?/ − Fejér István Éva leánya.
Alsóbük, 1738 /?/ − Károvitz Ferenc Ferenc ia.

1735-től 1783-ig 110 keresztelést láttak el a büki híveik közül a 
nemeskéri lelkészek. Közben a következő neveket jegyezték be:

Mankóbüki Horváth, Kebelei, Szabó, Tóth, Mesterházy, Csere, Balogh, 
Simolák, Koczor, Tarródy, Takáts, Hetésy, Vrancsics, Csonka, Fodor, Görbics, 
Károly, Hajmási, Karlovits, Mankóbüki Fodor.

A sok bejegyzés közül néhány az utolsó évekből:
Alsóbük, 1781. április 17-én. − Takáts István ia, János.
Középbük, 1781. május 24-én. − Tekintetes Fodor Ferenc és Tekintetes Haj-
nóczy Terézia Örzsébet leánya.
Alsóbük, 1781. november 20-án. − Fodor László úr és Matkovits Zsó ia Bor-
bála leánya.
Középbük, 1782. (?) − Fejér János és Balogh Judit János ia.
Középbük, 1782. (?) − Tekintetes Fodor Ferenc és Tekintetes Hajnóczy Te-
rézia Sigmond ia.
Alsóbük, 1783. július 15-én. − Karlovits Ferenc és neje Musay Erse
György ia.
Alsóbük, 1783. (?) − Takáts István, István ia.

Halálozásokról nem vezettek Nemeskéren anyakönyvet az anyaegyhá-
zon kivüliekről, hiszen az artikuláris helyen kívül eltiltották a lelkész szol-
gálatát.

Bükről bejegyzett házasságkötések:
Mankóbüki Horváth Bálint Károli Reginával,
Szedenits Ferenc Sári Pannával.
1752-ben a nagysimonyi Hajas János az alsóbüki nemes és vitézlő Kisfaludy 
András leányát, Katót vette feleségül.
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1763-ban az Acsádról való Rajki Mihály az alsóbüki Isel (Ensel-Enzsöl) Ka-
tóval lépett házasságra.

Amint láttuk, a Rákóczi-szabadságharc csak ideiglenesen hozta meg 
az áhított vallásszabadságot, viszont a kuruc-labanc világ mindkét vallás 
– evangélikus és a katolikus – hívei számára sok pusztítást és szenvedést 
hozott vidékünkön. Hol a kurucok, hol a labancok tartottak birtokukban 
egy-egy területet, és itt többször is váltogatták egymást.  A kurucok ugyan 
nem égették fel a falvakat, nem fosztották ki a lakosságot, de a kivetett sarc 
meg izetéséhez teljes szigorral ragaszkodtak. A labancok a magyar falvakat 
ellenséges területnek tekintették, és rabolva, fosztogatva erőszakoskodtak 
a lakossággal, sőt többeket halálra is kínoztak. Nem csoda, hogy a hosszú 
harcok után nyugalmasabb idők után vágyakozott népünk.

A háború befejezése azonban nem hozta meg a bajok teljes megszün-
tetését. A fekete halál, a pestis százával szedte áldozatait községeinkben. 
1711. július 25-én Ausztria felől lezárták a határt, hogy a vész terjedését 
megállítsák. Ahol a baj jelentkezett, ott betiltották a nyilvános mulatságo-
kat, a kocsmákat bezárták.

Minden intézkedés ellenére 1711 nyarán Bükön is szedte áldozatait a 
pestis. Áldozatainak számáról nincsenek megbízható adataink, de a fenn-
maradt szájhagyomány szerint sok ház lakói teljesen kihaltak. S ezen házak 
ajtajait, ablakait tüskés ágakkal rakták be, hogy oda senki be ne mehessen. 
(M  A : L  ) A pestisjárvány megszűnése után Bükön 
egy Bangóné nevű asszony hálából egy szőlőindákkal díszített emlékművet 
állíttatott fel, rajta Szűz Mária szobrával. Az emlékmű oszlopa még ma is áll 
a katolikus templom fala mellett, míg a szobor a második világháború alatt 
elpusztult. Vidékünkön Soprontól Kőszegig – többek között Nagycenken, 
Lövőn – megtalálhatók a járvány elmúlását megörökítő szobrok, emlékek.

III. Károly 1716. július 10-én kiadott rendelete arra adott utasítást, hogy 
csak az artikuláris helyeken tűrjék meg a vallásgyakorlatot. A vármegye ka-
tonaságot küldött a Répce vidékére, hogy a még meglevő és evangélikusok 
birtokát képező templomokat foglalják el. A geresdi és a ládonyi asszonyok 
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úgy űzték el a templomukat feltörő és a lelkészüket elkergető katonákat, 
hogy seprűkkel, lapátokkal, szénvonókkal és trágyaléba mártott pemetekkel 
támadták meg őket.

A nemeskéri artikuláris gyülekezet lelkészei, ha nem is végezhettek 
egyházi szolgálatokat a körzetükhöz tartozó községekben, ennek ellenére 
szoros kapcsolatot tartottak az ott lakó tekintélyesebb családokkal, kiktől 
mindig megkapták a szükséges tájékoztatásokat. Csereti Mihály nemeskéri 
lelkész az 1728-ban született József ia keresztszülőjének Mankóbüki Hor-
váth Bálintot és nejét, Károlyi Reginát hívta meg.

1731-ben vallásszabadságuk megsértése háborította fel a nemeskéri 
artikuláris gyülekezethez tartozó evangélikus híveket. Május 17-én kér-
vénnyel fordultak a királyhoz, hogy változtassa meg a gyülekezetre vonat-
kozó rendelkezését. A kérvény megszerkesztésében részt vett Mankóbüki 
Horváth Bálint is. Hosszú tárgyalások után november 20-án született meg a 
döntés, melynek értelmében az evangélikusoknak át kellett adniuk templo-
mukat, a paplakot és az iskolát. Erre 1732. január 31-én került sor, amikor 
ünnepélyes gyűlést hívtak össze a megyebeliek, melynek keretében adták 
át a katolikusoknak a régi templomukat. Ezen alkalom megörökítésére a 
templomhajó belső oldalfalára 60x75 cm nagyságú latin nyelvű felírást he-
lyeztek el.

Ezen cselekedet felrázta nemcsak Sopron, hanem Vas megye lakosságát 
is, és a királyhoz fellebbeztek. Ennek az lett az eredménye, hogy május 16-
án a vármegye kijelölte az oratórium (tehát nem a templom), a lelkészlak és 
az iskola felépítéséhez szükséges telket. A telek árának ki izetése − június 
24-e − után a gyülekezet tagjai építkezéshez foghattak. E munkák elvégzése 
során csodálatos eredmények születtek. A legtávolabb lakó hívek is eljöttek 
gyalogosan, igavonó állatokkal, hogy segítséget nyújtsanak a munkálatok-
hoz, s így tehessenek valamit hitükért. Ezen összefogás eredményeképpen 
hat hónap múlva készen állottak a szükséges épületek. Az avatási ünnepsé-
gen a Nemeskérhez tartozó 33 ilia között részt vettek a büki hívek is nagy 
számban. Néhány feljegyzés maradt a büki hívek adományáról: Fejér János 
özvegye egy aranyat, Bögöti Márton a harangra ígért 50 forintból már le i-
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zetett 15 forintot, Fejér Imre hadnagy uram egy aranyat adott az építkezés 
céljaira.

Az 1750. március 1-i ünnepélyes közgyűlésen iktatták be hivatalába az 
új lelkészt, Balogh Ádámot és a segítőtársaiként megválasztott tanácsoso-
kat, számszerint 16-ot, akik között ott találjuk Mankóbüki Horváth Bálintot 
is. Balogh Ádám lelkészt a Nemesdömölkön tartott kerületi gyűlésen, 1758. 
május 24-én, 41 éves korában püspökké választották meg. Balogh Ádám le-
ányát az alsóbüki Fejér Ferenc vette el feleségül.

Balogh Ádám utódját, Bozzay Györgyöt 1771. április 28-án iktatták be a 
nemeskéri lelkészi hivatalba. Ő sokat tett a megyei börtönben raboskodók 
hitéletének gondozásáért. A káromlásért két évi fogságra ítélt Pénzes Lász-
ló lócsi nemes érdekében Felsőbüki Fodor János és két nemes társaságában 
felkereste a Felsőbükön lakó Jezerniczky Károly alispánt, hogy a raboskodó 
hívét a hajdúk szobájában felkereshesse, és meggyóntathassa Pénzest, mi-
előtt azt a szenci fogházba elvinnék. Bozzay György a látogatási engedélyt 
megkapta, s a raboskodó Pénzessel való találkozása meg is történt 1776. 
január 17-én.

A XVIII. század háborúi sok szenvedést, megpróbáltatást hoztak népünk-
re, melyekkel együtt az elszegényedés folytonosan növekedett. Vallási téren 
is növekedett az elégedetlenség, főként a reformáció követői részéről. Több 
helyen pl. tiltakoztak a katolikus plébános részére izetendő járandóságok 
miatt, melyeket a be nem izetés esetén szolgabírói (állami) segédlettel haj-
tottak be, sőt ezeket súlyos pénzbüntetésekkel is megtetézték.

A büntetéspénz nagyságára nézve nem volt megállapított összeg, s erről 
a plébániák e korból származó anyakönyveiben ilyen bejegyzések olvasha-
tók: „megbüntettem”, vagy „nem kevés pénzre elítéltetett”. E jogszokás Bü-
kön még 1768-ban is ált, szinte gyökeret vert a plébános gyakorlatában. Ez 
év június 17-én 74 éves korában elhalt Hetyésy János uram „lutheri eretnek 
vallású hozzátartozóit nem kevés pénzbüntetéssel sújtotta a büki plébános, 
mert elkésve hívták meg a haldokló meggyóntatására.” (R .  -

  I.  286. !)
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A XVIII. század vallási sérelmei között legsúlyosabbnak tartották a III. 
Károly által kiadott és 1731. április 6-án kihirdetett rendeletet, az ún. 
„resolutio carolina”-t, amely fél évszázadon át maradt érvényben, s a leg-
jobban sújtotta a protestánsokat. Igaz, a tiltakozások hatására néhány pon-
ton enyhítettek ugyan, de a legnagyobb része érvényben maradt a Türelmi 
rendelet kihirdetéséig. A sérelmek között szerepelt, hogy az evangélikus 
hivatalnokoknak fel kellett esküdniük a Boldogságos Szűz Máriára, a szen-
tekre. Ez a pont volt az, amelyre vonatkozóan hamarosan felmentést kaptak 
az evangélikus tisztviselők a tiltakozásuk eredményeképpen. Több ponton 
azonban, mint a katolikus ünnepnapok megtartását, az evangélikus mester-
embereknek részt kellett venni a katolikus körmeneteken, a processziókon, 
a vegyes házasságokból zármazó gyermekek katolikus hitben való nevelé-
sét, az evangélikus lelkészek hivatalos eljárásának korlátozását továbbra is 
érvényben tartották.

A protestánsok részére erősen korlátozták a hivatalokat, így a megyei 
közigazgatásban alig lehetett találni mást, mint katolikust, s más vallású-
ak még a kisebb állásokat sem nagyon nyerhették el. 1787-ben az ország 
négymillió katolikus lakosával szemben közel egymillió volt a református, 
600 ezer az evangélikus és kétmillió a görögkeleti. Ezen adatokat összeha-
sonlítva a tisztviselők létszámával, nem lehetett méltányos a helyzet, hogy 
a 3351 tisztviselőből csak 479 volt a nem katolikus tisztviselők száma. Ezek 
a számok is mutatják, hogy a nem katolikusok nagyon hátrányos megkü-
lönböztetésben éltek. Mária Terézia uralkodása idején a magyar birtokos 
osztály felső rétegének nagy része egymás után hagyta el a protestantizmus 
süllyedőnek vélt hajóját. (H. B  É : E   – M -

 , II. 531. )
Voltak olyan helyek, ahol a törpe katolikus kisebbség állandóan arra töre-

kedett, hogy magának szerezze meg a protestánsoktól a templomot, amiből 
hosszú perpatvar keletkezett, s tetemes költség hárult a többségre, melynek 
folyton bő ajándékot kellett szétosztania, hogy a kisebbségben élők célki-
tűzéseit meghiúsítsa. Több községben, hogy a protestánsok megtarthassák 
saját templomukat, maguk építettek templomot a jóval kevesebb létszámú 
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katolikus lakosságnak, melynek plébánosát szintén maga a község izette. 
Az esztergomi érsek ebben az időben a következő utasítást adta tiszt-

tartóinak: „… amely helységek tiszták az eretnekségtől, semmi tett uttal, 
semminemü tévelygőt ne engedjen a lakosoknak befogadni, vagyis csalárd-
képpen fortély alatt becsuszni.”  − …”sőt, amely helységben lutheránusok vagy 
kálvinisták találtatnak, minden serénységgel azon legyen, hogy azok plébá-
nosuk istenes oktatása által a katolikus hitre térjenek. Mindenkinek a katoli-
kus templomba és katolikus iskolába kell járnia. Mindenütt katolikus iskolát 
kell nyitni, még ott is, hol nem katolikusok vannak többségben, mert a lakosok 
csak katolikus iskolába küldhetik gyermekeiket. Aki halálos betegségbe esik, 
ahhoz plébánost kell küldeni, s a tiszttartó kötelessége bejelenteni a plébá-
nosnak minden helységbeli beteget.” (A  I : A   

, 1906.  , 348. )
Az evangélikus egyházkerület vezetői a hátrányos megkülönböztetések 

ellenére azt a célt tűzték ki, hogy híveik buzgóságát megőrizzék, illetve nö-
veljék. Az elfogyott énekes imakönyvet 1726-ban, kb. száz énekkel kibő-
vítve újra kiadták és több ének szövegét kijavítva közölték. Céljukat el is 
érték, mert az énekes imakönyvet minden családban ereklyeként használ-
ták. (M  M : A    , 66. 

).
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FELDERÜL A HAJNAL
II. József „Türelmi rendelete”,

az Edictum Tolerantiae

A közel másfél évszázados küzdelem, elnyomatás, üldöztetés után végre 
elérkezett az a nap, amely meghozta a régen várt szabadságot a protestáns 
hívők számára. A hosszú, nehéz évek után felvillant a reménysugár, mely 
egy szebb és jobb jövendő kezdetét világította meg. Hitet, bizalmat öntött 
a csüggedőkbe, melynek fénye után már régóta százezrek áhítoztak a re-
ménytelen sötétségben. Nagypéntek után megérkezett a húsvéti feltáma-
dás, s ujjongás, hozsanna tört fel az evangélikus hívők ajkain.

A széles látókörű és felvilágosult szellemű II. József trónra lépése után 
hamarosan rendeletet jelentetett meg birodalma különböző országai szá-
mára, melyben nagyobb szabadságot kívánt biztosítani a nem katolikus 
felekezetek számára. A magyar változata 1781. október 25-én jelent meg, 
melyet Türelmi rendelet (Edictum Tolerantiae) néven ismert meg az ország 
népe.

A „Türelmi rendelet”, a „Tolerancia” Magyarországon is lehetővé tette a 
protestánsok vallásának szabad gyakorlatát, de közel sem adott lehetősé-
get a teljes szabad vallásgyakorlásra. Csupán a hajnal kezdetét jelentette. 
Sok sérelmet szüntetett meg ugyan, de még több nyitva hagyott kérdés várt 
további megoldásra.

A rendelet kimondta, ahol legalább 100 család kéri, és ki tudja mutat-
ni, hogy a gyülekezetekre háruló költségek az állami adó meg izetését nem 
veszélyeztetik, megengedik a templomépítést, de azzal a kikötéssel, hogy 
a templom csak zárt helyen állhat, vagyis nem nyílhat utcára, s itt is csak 
torony és harang nélkül készülhetett el. A rendelet azt is megengedte, hogy 
a gyülekezetek papot és tanítót tarthatnak, iskolákat építhetnek, de úgy 
ezekről, mint a templomhoz szükséges területről maguknak kellett gondos-
kodniuk. A rendelet tiltotta, hogy bárkit is más vallású istentiszteletre kény-
szerítsenek, vagy vallása miatt bírsággal, illetve testi fenyítékkel büntesse-
nek. Senkit sem kötelezhettek a hatóságok arra, hogy meggyőződésükkel 
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ellenkező esküt tegyenek, s a nem katolikusok minden hivatalt betölthet-
tek. Megszűntek a vegyesházasságnál eddig csak a katolikus fél javára adott 
reverzálisok. A katolikus püspökök ellenőrzési jogát a protestáns egyházak 
felett szintén megszüntette.

II. József rendelete csupán egy töredékét képezte a teljes vallásszabad-
ságnak, a katolikus egyház vezetői mégis nagy ellenállást tanúsítottak, és a 
rendelet végrehajtása elé akadályokat gördítettek. A helytartótanács külön-
böző ürügyekkel elfektette, akadályozta a befutott kérvények elintézését. 
Főként a templomépítések indulhattak meg nehezen a kellő segítség hiánya 
miatt. A beérkezett panaszokat maga II. József vizsgálta, s ahol rosszindula-
tot tapasztalt, személyesen adta ki erélyes utasításait. A végrehajtás során 
még továbbfejlesztették a rendeletet: már az utcára is építettek templomo-
kat és nem tiltották a tornyot, a harangot. Magas hivatalokba protestánso-
kat is neveztek ki. Ekkor került a helytartótanácshoz Olcsai Balogh Péter, 
Podmaniczky József, a Vay ivérek és mások, akik az 1790-es évek nemesi 
reformmozgalmának vezető alakjaivá váltak. 

A protestánsok nagy örömmel és határtalan lelkesedéssel fogadták 
a rendeletet az egész birodalomban. Hihetetlennek tűnt előttük ez a cse-
kély engedmény is, mely úgy érte őket, mintha álomból ocsúdtak volna fel. 
Néhány év alatt a katolikusok ellenszenve is lelohadt, a későbbi nemzeti 
sérelmek következtében pedig a protestáns nemesség lelkesedése szintén 
alábbhagyott. II. József uralkodása végén a katolikusok is kevesellték a ren-
deletet, mert a nem katolikusokra sértő, tartalmában pedig nem kielégítő. 
A felvilágosodás eszméinek hatására, főként a rendi kiváltságok védelmére 
történt összefogás következtében az 1790-es országgyűlésen már a katoli-
kus és protestáns rendek egyesült erővel törvényesen biztosították a pro-
testánsok számára a „Türelmi rendelet” által nyújtott engedményeket.

A „Türelmi rendelet” pontjainak engedményeivel élve a legtöbb, evangé-
likusok által megfelelő létszámban lakott faluban megindult a mozgalom, 
hogy az elveszett templomuk helyett újakat építsenek. A hívek nem fukar-
kodtak az áldozathozatallal, s hamarosan előteremtették azt az anyagi ala-
pot, amely a templomépítést lehetővé tette.
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II. József rendelete jóllehet még nagyon sok kívánnivalót hagyott hátra, 
és távol állott azoktól a jogoktól, melyeket a bécsi és a linzi békében bizto-
sítottak a protestánsoknak, mégis elegendő lehetőséget nyitott számukra, 
hogy egyházi és iskolai ügyük helyreállításához hozzákezdjenek. Mintegy 
varázsütésre feléledtek az aléltságban élő protestáns gyülekezetek és a val-
lásszabadsággal élve egymással versenyre kelve megmutatták áldozatkész-
ségüket. Új templomok, iskolák emelkedtek az ország minden táján, ahol 
protestánsok éltek.

A büki gyülekezet is sietett az engedélyezett szabadságot felhasználni, 
melynek első teendője volt, hogy templomát és iskoláját a lelkészlakással, 
illetve a tanítólakással együtt felépítse.

A BÜKI GYÜLEKEZET MEGALAKULÁSA

A „Türelmi rendelet” nem maradt hatás nélkül a büki evangélikusoknál 
sem, akik az engedmények hatására azonnal hozzákezdtek gyülekezetük 
megszervezéséhez. A korabeli feljegyzés, mely a gyülekezet irattárában ta-
lálható, egy ismeretlen szerzőtől származik, így emlékezik meg a rendelet 
hatásáról. Ezt az „Alsóbüki Augusztai vallást tartó gyülekezetnek nevezete-
sebb történetei” címmel foglalja egybe:

„Felderülvén ama halhatatlan emlékezetű Római Császár és Magyar Ki-
rály II-dik Józsefnek gondolkodása által, az Ausztriai birodalomnak örö-
kös tartományai felett, á szabadabb gondolkodásnak világa: ennek jóltévő 
sugárai kedves Hazánkba is behatottak. Örült, amint örülhetett is, az emberi 
lélek, hogy lerázhatta magáról azon láncokat, a melyeken á világosságnak 
ellenségei őtet még tovább is fogva akarták tartani. Örült a vallás, hogy az ő 
tisztelőit a gyűlölésnek, vad üldözésnek lelke nem fogja már egymástól annyi-
ra elidegeníteni. Örült a lelkiesméret, hogy szavát a vallás dolgaira nézve nem 
kell többé az embereknek eltitkolni. Ily sokat igérő kilátások között új erővel 
ébredt fel a mi hitünk sorsosiban is az a buzgóság, melynek szikrája régen 
pilogott kebelekben. Elragadtatván ezen szent buzgóságtól, éltek azon alkal-
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matossággal, melyet olyan óhajtva vártak, s melyet az időnek lelke, Józsefnek 
minden várakozást felül haladó kegyessége meg is adott nékiek. Hazánknak 
minden részünkről való iait ugyan azon indulat lelkesítette, mindenek ég-
tek azon kívánságtól, hogy az újra megnyert szabadságot hasznokra fordít-
hassák, s annak következtetéseit még az utóbbi maradékra is kiterjesszék. 
Mindenütt sietett a buzgóság templomokat építeni, melyekben az örökkéva-
lót meggyőződés s lelkiesméret szerint tisztelhetné. Ez a valláshoz való újra 
felébredt szeretet szerkesztette öszve ezen gyülekezetet is, amelynek jelesebb 
történetei így következnek:”

A rendelet megjelenése után a büki evangélikusok már 1783-ban megin-
dították a mozgalmat saját kebelükön belül, hogy felélesszék a több mint egy 
évszázad óta megszüntetett önnálóságukat. Az Alsó-, Közép- és Felsőbükön 
lakó evangélikus családok száma azonban nem érte el a rendeletben előírt 
százat, ezért egyesültek Alsó- és Felsőlócs evangélikus családjaival, hogy 
így biztosítva legyen a megfelelő családszám. Ezen összefogás után 1784. 
január 3-án a következő száz család terjesztette fel kérelmét Sopron várme-
gye vezetőihez, hogy II. József „felséges rendelete értelmében” jelöljenek ki 
küldöttséget annak megvizsgálására, hogy vagyoni helyzetük elégséges-e 
arra, hogy templomot építhessenek, predikátort, valamint iskolamestert 
tarthassanak: 
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Alsóbükiek
1. Horváth László 29. Taródy Ferenc
2. Horváth Sámuel 30. Szedenits György
3. Fodor László 31. Hetyési István
4. Vidos Sándor 32. Szedenits Ferenc
5. Nagy István 33. Fodor József
6. Balogh István 34. Kis Ferenc
7. Balogh György 35. Balogh József
8. Balogh János 36. Nagy János
9. Balogh Pál 37. Hetyési György
10. Balogh Péter 38. Kisfaludy János
11. Balogh Katalin 39. Kebelei Ferenc
12. Balogh József 40. Koczor István
13. Balogh Mihály 41. Nemes Mihály
14. Hetyési Ferenc 42. Francsics Ferenc
15. Karevics Ferenc 43. Görbitz János
16. Nemes Ferenc 44. Nemes György
17. Márton István 45. Ábrahám György
18. Fekete István 46. Tóth Ferenc
19. Németh Pál 47. Kebelei István
20. Koczor István i jú 48. Fekete Pál
21. Németh János 49. Kocsis György
22. Görbits György 50. Holstetter Pál
23. Ensöl János 51. Hajmásy István
24. Fekete Mihály 52. Fekete György
25. Fekete János 53. Takáts István
26. Molnár János 54. Németh Pál
27. Vargyu János 55. Németh István
28. Kotsis János 56. Bokor János
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Középbükiek
1. Fodor Ferenc 12. Tóth János
2. Fejér János 13. Fekete János
3. Kováts Ádám 14. Szalay János
4. Hetyésy Pál 15. Németh István
5. Balogh János 16. Tóth György
6. Hencsei János 17. Plechsmidt Gottlieb
7. Kováts Márton 18. Kelemen György
8. Görbitz Mihály 19. Horváth István
9. Szabó Mihály 20. Horváth Kocsmáros Pál
10. Nemes János 21. Kelemen István
11. Németh Ferenc 22. Takáts György

Felsőbükiek
1. Hetyésy Ferenc 6. Nemes István
2. Ték György 7. Csonka István
3. Cséry János 8. Répássy György
4. Rózsa Ferenc 9. Horváth Ferenc
5. Kötsis Ferenc 10. Horváth Ábrahám Pál

Lócsiak
1. Csikor Pál 7. Nagy Pál
2. Fodor István 8. Nagy István
3. Kováts Ferenc 9. Godácsy Ferenc
4. Horváth József 10. Hetyey Miklós
5. Pénzes László 11. Herenkovits Ferenc
6. Csaplovits György 12. Bokody Ferenc
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Sopron vármegye vezetői vonakodás nélkül teljesítették Bük és Lócs 
evangélikus családjainak kérését, és hamarosan kinevezték a vizsgálatot 
elvégző küldöttség tagjait, melyben katolikus részről Polser András lövői 
plébános, Vizkelety István, Pászthory Dániel és Lukinics György foglaltak 
helyet, míg az evangélikusokat Szemerey Sándor, Horváth József táblabíró 
és Szarka András képviselték.

A kinevezett küldöttség 1784. január 17-én megérkezett Bükre, és az 
evangélikus családok helyzetét felülvizsgálva megállapította, hogy a csalá-
dok száma eléri a százat, melyet a rendelet előír. A megnevezett családok 
eddig az épületek felépítésére 1818 forintot adakoztak, míg a lelkész részé-
re 75 forintot, 53 köböl búzát és 21 köböl rozsot, a tanító számára pedig 30 
forintot, 16 köböl búzát és ugyanannyi rozsot ajánlottak fel. A megalakult új 
gyülekezet tagjai a bizottság előtt kijelentették és kötelezték magukat arra, 
hogy a felajánlott összeget és terményeket minden esztendőben pontosan 
meg izetik lelkészüknek, illetve tanítójuknak.

A vizsgálatot elvégző bizottság a tapasztalatait felterjesztette a Nagy-
méltóságú Királyi Helytartótanácshoz, amely a rendelkezésnek megfelelő-
en 1784. március 29-én megadta az engedélyt a templom építésére.

Az engedély megérkezése után a büki és a lócsi egyesült egyházközség 
hívei április 27-én közgyűlésre jöttek össze, amelyen megvitatták, megtár-
gyalták az építkezés menetét, és megtették a szükséges intézkedéseket. A 
gyűlés először is kérelmet intézett Perlaky Dániel püspökhöz, hogy nevez-
zen ki a gyülekezet vezetésére lelkészt, majd Mankóbüki Horváth Lászlót fel-
ügyelőnek (inspektornak) választottak meg, aki elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a gyülekezet újjászervezésében. Ugyenezen a közgyűlésen tették 
meg gondnoknak (kurátornak) Mankóbüki Fodor Ferencet, exaktoroknak 
pedig Mankóbüki Fodor Józsefet, Fekete Pált, Balogh Jánost, Takács Györ-
gyöt, Hetyésy Ferencet és Csonka Istvánt a büki egyházközségtől, míg a 
lócsiak közül pedig Hetyey Miklóst. Egyház i Fekete György lett.

Ezen nevezetes gyűlésen jelölték és fogadták el a templom építéséhez, 
továbbá a lelkészi lakáshoz, valamint az iskola és a tanítói lakáshoz szük-
séges telkeket Alsóbükön a Kisközi utcában. (A két világháború között a 
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Kisközi utcát Guóth Ignác utcának, a második világháború után pedig Jókai 
utcának nevezték el!) − A paplak kertjét Mankóbüki Horváth Lászlótól, a 
paplak telkét Vidos Sándortól, a tanítói lakás, az iskola és a templom terüle-
tét pedig Mankóbüki Fodor Ferenctől vásárolták meg.

A gyűlés határozatot hozott a lelkész és a tanító javadalmazásáról, mely 
szerint a vármegyei küldöttség előtt ajánlott lelkészi izetést a következő-
képpen módosították: 100 forint készpénz, 25–25 köböl búza, illetve rozs, 
5 akó bor és 20 szekér kemény tűzifa. A tanító járandósága: 60 forint kész-
pénz, 23 köböl búza, 22 köböl rozs és 10 szekér kemény tűzifa. Megjegyzik, 
hogy a tűzifát felvágatva adják át az egyház tisztviselőinek. Szénából, ká-
posztából és répából tehetségük szerinti javadalmazást ajánlottak fel.

Az alakuló gyűlés befejezése után hamarosan hozzáláttak a szükséges 
építkezéshez. Az alakuló összejövetelen mindenki tehetsége szerint vállalt 
munkát: a fogatosok fát és egyéb épületanyagot szállítottak az építkezés 
színhelyére. A templom falazatához szükséges tégla anyagát a Hosszúrét 
első dülőjében − a mai Béni-tó környékéről − termelték ki, majd itt égették 
ki azok a hívek, akiknek nem volt fogatjuk, tehát csak gyalogmunkát végez-
hettek. Az egyházközség apraja-nagyja nagy lelkesedéssel végezte az épít-
kezéseknél kijelölt feladatokat. A kőművesmunka vállalójának nevét nem 
ismerjük, akárcsak az ácsmesterét. Az ácsmunkákat valószínű egy, a mai 
Burgenland területéről jött ácsmester készítette, mert a szószéktől számít-
va a hatodik gerendán, a fő ajtótól nézve, a bal karzat felett egy olvashatat-
lan német név található, alatta ezzel az évszámmal: 1785.

A hívek buzgósága nemcsak a munkák elvégzésében és segítésében, ha-
nem az Isten Igéje utáni vágyakozásban is megnyilvánult. Nem várták meg 
a templom befejezésének idejét, hanem az április 27-én tartott közgyűlés 
után azonnal meghívták lelkészüknek a Pataky Dániel püspök által ajánlott 
T. Kis Dánielt soproni iskolából, aki 1784. június 20-án el is foglalta hivata-
lát. Templom hiányában − míg az fel nem épült − az istentiszteleteket Fodor 
Ferenc gondnok pajtájában tartották meg.
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A GYÜLEKEZET TEMPLOMA

A hívek példamutató összefogása és áldozatkészsége, amit az egyházi 
épületek felépítése körül végeztek, a ma emberében is csodálatot kelt. Alig 
másfél évi munka után átadásra készen állott a templom, melynek felavatá-
sára 1785. advent első vasárnapján került sor. Az ünnepségen ott szoron-
gott a zsúfolásig megtelt templomban az egyesült büki és lócsi egyházköz-
ség apraja-nagyja.

Sajnos sem az épületek, sem a templom építésének körülményeiről bő-
vebbet nem tudunk, mert az erre vonatkozó feljegyzések, jegyzőkönyvek az 
1837. évi hatalmas tűzvész martalékaivá lettek. Ugyanekkor hamvadtak el 
az avatás ünnepségéről készített dokumentumok is. Így nem ismerjük azt 
az összeget sem, amely a hívek adományozása révén jött össze. Csak követ-
keztethetünk a nagygeresdi templom építéséhez szükséges 3500 Forintból, 
hogy a büki templom is hasonló összegbe kerülhetett. (Ez a mai viszonyok 
között kb. 1200 q gabona árának felel meg). Ehhez jött az a pénzben ki nem 
fejezhető munka, melyet a hívek fuvarral vagy kézi erővel végeztek.

A templom a mai nagyságában épült, s az azóta eltelt 190 esztendő alatt 
sokszor került sor javítására, de stílusában soha sem eszközöltek változ-
tatásokat. A templom belsejében fakarzatok láthatók, melyek hasonlóak 
a nemeskéri templomhoz, csak a büki karzat nem annyira változatos. Há-
rom-három faoszlop tartja három karral a templom három oldalán körbe-
futó karzatot. A mennyezete fagerendás. Az oldalfalakon kosáríves ablakok 
találhatók. A templom külseje a belsejéhez hasonlóan egyszerű. Mindkét 
oromzatát hullámos orom zárja le. A leírt formájában épült meg a temp-
lom, s rajta a következő évszázadokban sem eszközöltek változtatásokat. 
Csak 1826-ban építettek a templom elé egy 13 ½ öl magas és 2 ½ öl széles 
tornyot az egész gyülekezet adakozásából, melyhez fuvar és gyalogmunkák 
járultak.

A torony kerületére kronosztichonnal (olyan szöveg, melynek betűi egy 
fontos évszámot adnak) a következő felírást készítették:
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benIgnItate DeI gratIa IosephI seCVndI regIo ImDVstraqVa
aVDIterII eVangeLICI bükIensIs eX pVLVerIbVs sVrreXIt.

A kiemelt (nagybetűk) római számok összege 1784-et tesz ki, mely a 
templom építésének idejét adja. A latin szöveg magyar fordítása a követ-
kező:

”Isten kegyelméből, II. József király jóindulatából a büki evangélikus
gyülekezet a porából feltámadt.”

Ehhez a felíráshoz a torony építésének idejére vonatkozó kronosztichont 
készített az akkori lelkész, Baranyai Ferenc:

tVrrIs aVteM Deo IVVante franCIsCI regIs pIetate ereCta.

A szöveg magyar fordítása:
„A torony Isten segítségével, Ferenc király kegyességéből emeltetett.”

A kronosztichon évszáma: 1826. (Több helyen az U betűt V-vel jelölik!)

Annak ellenére, hogy több évtizeden át nem volt tornya a büki evan-
gélikus templomnak, a híveket a templom udvarán felállított haranglábra 
felfüggesztett harang hívta az istentiszteletekre, és csengő szava kísérte el a 
meghaltakat örök nyugvóhelyükre. A gyülekezet megalakulásával egyidőben 
készített harangot 1823-ban újra kellett önteni, mert megrepedt. Az erede-
ti harangot a kőszegi P istermeister Ferenc harangöntőmester készítette. 
Az új harang öntéséhez szükséges összeget a „gazdák száma szerint mind a 
belső (a büki), mind a külső (a lócsi) hallgatóságra igazságos proporcióban 
(arányban) kivetett és vesződség nélkül bészedettetett” − örökítette meg 
az 1830. június 8-i szuperintendensi látogatás jegyzőkönyve. Az újra ön-
tetett harang felső részén ez az írás volt olvasható:” Mich Goss Fridrich 
Setenhofer in Oedenburg 1823.” Magyar fordítása: „Engem öntött Seltenhofer 
Frigyes Sopronban1823.” A harang alján pedig ez a szöveg állott: „Sumtibus 
Evangelicorum Bükiensium”, vagyis „A büki evangélikusok költségén.”
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A templom belsejében a fő ajtóval szemben helyezkedik el a klasszi-
cisztikus oltár, és mögötte a koronázó urnával díszített szószék. Ezeket 
1795-ben készítette egy M M monogramos asztalosmester, az ő alkotását 
azonban 1830-ban hathatósan megújították. 1820-ban pedig a szószéket 
javították ki. Az eredeti oltárkép az Úrvacsorát ábrázolta. Nem volt jelentős 
munka, de értékesebb a jelenleginél, amely 1884-ben készült metszet után, 
és Krisztust mutatja be az Olajfák hegyén. Az eredeti képet a lócsi templom 
felépítése után ennek oltárára helyezték. A templom belsejében találjuk 
még ezenkívül a keresztelő kutat, amely balluszteres (korlátbáb) lábakon 
nyugszik, medencéje hólyagos, s a templom építésével egyidejűleg készült. 
A templom falaira régi temetési címereket akasztottak, melyeket 1884-ben 
eltávolítottak. Kár volt értük.

Mint a legtöbb evangélikus egyháznak, úgy a bükinek is szép szent edé-
nyei vannak, főként a hívek adományából. Ezüstözött rézostyatartóján sem-
mi felírás nincs. Az egyik ónkancsó a templomépítés idejéből való: bélyegje 
mérleget vivő angyal, felirata pedig: „F(ein) Zinn Oedenburg.”26 Egy újabb 
ónedény Bécsben készült, mestere Mayer Károly. Az ezüst kehely egyszerű, 
csak a fogantyúja tagolt. A készítő mester jegye kétszer van beütve: „IC”, 
a város nincs feltüntetve. Az ezüst kehely alján olvasható felírás szerint: 
„Mankóbüki Horváth László és hitvese Fodor Katalin csináltatták 1784-ben.” 
A kehelyhez tartozik egy ostyaosztogató ezüst tányér.

1822-ben − május és június hónapokban − a templom javításra szorult: 
a tetőzetét újra zsindelyezték, a külső falait pedig fehérre meszelték. 1824-
ben a kisebb rézkehelyt, melyet a betegek meglátogatásakor használt a lel-
kész, megaranyoztatták. Ugyanebben az esztendőben az oltáron a két gyer-
tyatartót is megtisztítatták.

Az 1830-as években többször érte tűzkár a gyülekezetet. 1833-ban 
március 25-én úgy a lelkészlak, mint az iskola épületének tetőzete leégett, 
melyeket még ebben az esztendőben újjáépítettek. 1837. május 5-én még 
nagyobb tűz pusztított községünkben, melynek során a gyülekezetet pótol-

26 F(ein) Zinn Oedenburg (német): „Ónedény Sopron”.
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hatatlan veszteség érte. Ezt az esetet a gyülekezet jegyzőkönyve a követke-
zőképpen örökítette meg:

„Az 1837. évi pünkösd hó (május) 5. napja szív borzasztó emlékű marad, 
mind Alsó-Bük minden rendű lakosaira, mind különösen az Ágostai vallást 
követő keresztények Anyaszentegyházára, mert a délutáni két órakor az 
Anyaszentegyházhoz általellenben támadott tűzi-veszély a dühöngő szélvész 
által gyámolíttatva, minden emberi oltó segélyen dacolva egypár óra lefolyta 
alatt porba hamvasztá helységünk egész nyugati sorát, s az Egyházi lakást 
is, az azelőtt két évvel újonnan építtetett iskolaházzal együtt megemésztvén, 
az egyházi lakásban tartott Szentedényük, és az Egyházi Jegyzőkönyv is a dü-
höngő lángok gyászos martalékivá lőnek. S ez okból Jánosa Ádám ez idő sze-
rinti Inspector Ur, Hetyéssy János és Szabó János Curátor Urak szükségesnek 
tartván a gyülekezet számára ezen újabbi Jegyzőkönyvet megszerezni, és a 
gyülekezet viszonyait az utókornak írás által örökétve általadni.”

Az egyházközséget ért nagy kár ellenére 1837-ben egy második, az elő-
zőnél nagyobb harangot öntettek, melyet a hívek már régóta óhajtottak. A 
súlya négy mázsa volt. A harang árának egy részét Szalay János kasznár ha-
gyatékából, a nagyobbik részét pedig a hívek önkéntes adományaiból fedez-
ték. A harang felső részén ezt a felírást lehetett olvasni: „Goss mich Fridrich 
Seltenhofer in Oedenburg 1837.” Alul pedig ez állt: „A büki evangélikus gyü-
lekezet szabad ajánlásbeli költségén öntetett 1837.” A harang 817 forint 97 
koronába került, melyet az adakozásból befolyt 999 forint 45 korona bősé-
gesen fedezett.

A kisebbik harang hangja az 1837. évi nagy tűzvész idején a nagy hő-
ségtől megromlott, így 1840-ben újra kellett öntetni, felül a következő 
felírással: „Mich goss Fridrich Seltenhofer in Oedenburg 1840.” Alul pedig: 
„Sumtibus Evangelicorum Bükiensium 1840.” Az 1837-ben készíttetett nagy-
harangot 1856-ban újra kellett öntetni, melynek tiszta zengő hangja 1916. 
augusztus 25-ig hívta a hívőket a templomba. Ezen a napon háborús célok-
ra leszerelték és elvitték.



94

A torony 1840-ben javításra szorult, a templom tetőzetét pedig 1850-ben 
újra kellett zsindelyeztetni. Az 1861. évi közgyűlésen elhatározták a sekres-
tyének cseréppel való befedését. 1863-ban a tornyot ismét javítani kellett, a 
bádogozását egészítették ki. 1871-ben a templomtetőn két szelement cse-
réltek ki, s ugyanekkor kétezer fazsindelyt is kicseréltek. A tetőzet javítására 
felhasznált további 5 szál deszkáért, 2000 db fazsindelyért, 4000 db zsin-
delyszegért, valamint ezek hazafuvarozásáért 20 forint 50 koronát, a zsinde-
lyezés munkájáért pedig 6 forint 80 koronát izetett ki az egyházközség. 

1875-ben a toronyban a harangot tartó gerendákat kikezdte az idő, s 
inogtak. Ezeket szakemberrel megjavíttatták. 1877-ben a templom tetejét 
további zsindelyezéssel óvták a romlástól, a templom belsejét pedig kime-
szeltették.

Nevezetes eseményként örökíthetjük meg az 1880. évben végzett je-
lentős felújításokat a templom belsejében. A munkák irányítására, ellenőr-
zésére bizottságot választottak, melynek tagjai voltak: Horváth Ferenc és 
Balogh Sándor gondnokok, továbbá Berzsenyi Gyula, Hetyésy Sándor, Ba-
logh Sámuel, Szabó Imre, Szedenits István és Cséry László konvent-tagok. A 
templom padjait kijavíttatták, a templom belső falait kifestették. A munkák 
elvégeztetéséhez szükséges összeget részben Hetyésy Ferencné adomá-
nyából, a gyülekezet tagjainak önkéntes adakozásából, valamint a Nőegylet 
tagjainak maguk körében végzett gyűjtéséből teremtették elő. A Nőegylet 
adománya 125 forint volt.

1884-ben 200 forintot fordítottak a templom külső falának kijavítására, 
kivakoltatására és kifestésére (fehérítésére), valamint a toronynak bádog-
gal való befedésére. A munkák elvégeztetésére bizottságot neveztek ki Ber-
zsenyi Gyula felügyelő elnökletével a következő tagokkal: Balogh Gyula és 
Cséry László gondnokok, továbbá Guóth Ignác, Hetyésy László, Szabó Imre, 
Balogh József, Balogh Sámuel, Balogh Sándor, Szabó István, Szedenits Ist-
ván, Balogh Lajos és Németh János, akik egyúttal a kisiskola megnagyobbí-
tásának munkáját is igyelemmel kisérték.

A kívül-belül kijavított és megszépített templom méltó keretek között 
fogadhatta 1885. szeptember 20-án a száz éves évfordulónak megünneplé-
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sére összesereglett híveket. Az ünnepséget az „Erős várunk nekünk az Isten” 
című közének vezette be, mely után Holbok József szakonyi lelkész olvas-
ta fel a „Mennyei jelenések könyve” 3. rész 7–11-ig tartó versét. Ezt követő-
en a gyülekezeti énekkar Borsody János másodtanító vezetésével előadta 
Zongor Endre helybeli lelkész ez alkalomra készített „Dicsőség neked, nagy 
Isten itt e földön” kezdetű énekét.

Az ének elhangzása után Zongor Endre lelkész ismertette a gyülekezet 
rövid kivonatos történetét, majd Bejek György nemeskéri lelkész olvasta 
fel a hálaadó imáját az oltár előtt. Az ima után ismét az énekkar szerepelt, 
melynek során Szente György büki tanító „Keljetek ki sírotokból, csendes síri 
álmotokból!” című énekét adták elő.

Az ünnepi beszédet Laucsek Jónás, vadosfai lelkész tartotta, aki rámuta-
tott a nap jelentőségére és arra az örömre, mely a büki híveket ezen a napon 
áthatotta. Beszélt Isten házának fontos szerepéről, melyben a Zsoltár XXVII. 
1–6-ig terjedő szavait idézte, és Jézus hívó szavaival fejezte be a hívőkhöz 
intézett szózatát: „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradva és meg-
terhelve vagytok, és én megkönnyebbítelek titeket!”

Az ünnepséget az „Erős várunk nekünk az Isten” utolsó verse eléneklé-
sével fejezték be. (Z  E : A  , . .  -

  1885.  20-   . S , N -
 L  K , 1885.)

Az ünnepségen nemcsak a gyülekezet hívei jelentek meg, hanem azok a 
lelkészek és tanítók, akik a gyülekezetben működtek, valamint azok, akik 
Bükön születtek, és valahol egyházi hivatalt viseltek.

1887-ben a kisebbik harang megromlott, melynek kijavítása ügyében 
Berzsenyi Gyula felügyelő járt el Seltenhofer soproni harangöntőnél, aki 
úgy javította meg, hogy a két harang hangja összecsengett, s ugyanakkor a 
harangok állványát is megerősítette.

Szükségesnek mutatkozott a templom orgonájának megjavítása. Erre 
vonatkozóan a közgyűlés már 1868. január 26-án határozatot hozott, de 
a felújítására csak 1869-ben került sor. A kijavított orgona csupán még két 
évtizedig felelt meg, s a hívek körében egyre gyakrabban vetődött fel a ki-
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cserélésének gondolata. „Új orgona kell!” − hangzott fel mind sűrűbben. Az 
erre vonatkozó tetteket a Nőegylet 1890-ben tartott közgyűlése indította el. 
A Nőegyenlet gyűlése határozatot hozott, hogy az új orgona beszerzésére 
1891-ben egyszerre két évi tagdíjat szednek be, mely összeggel az orgona-
alap 800 Forintra emelkedik. A hiányzó 400 Forintot pedig a hívek további 
adakozásból kívánják előteremteni. A Nőegyenlet terve az volt, hogy az új 
orgonát még 1891-ben felállíthatják. Ez a terv azonban nem valósulhatott 
meg, mert a lelkészlak átalakítása nagyon igénybe vette a gyülekezet anyagi 
erejét.

1892. június 6-án, pünkösdhétfőn foglalkozott a konvent az új orgona 
beszerzésével, melynek során örömmel szavazták meg, hogy a hiányzó ösz-
szeget kölcsönnel pótolják, melyet majd három év alatt fokozatosan izet-
nek vissza. Az ügy lebonyolítására bizottságot neveztek ki, melynek tagjai 
lettek: Farkas Elemér lelkész, Guóth Ignác felügyelő, Hajas Kálmán tanító, 
valamint Balogh János és Horváth Sándor gondnokok, továbbá a Nőegylet 
által választott tag.

A közgyűlés megbízta a bizottság tagjait, tekintsék meg a szakonyi gyü-
lekezet új orgonáját, akik a megbízatásuknak hamarosan eleget téve meg-
állapították, hogy a büki templomban nem lesz elégséges a hét változatú, 
hanem nyolc változatú, erőteljesebb hangú orgonát kell építtetni. Közben 
megnézték az uraiújfalui templom nyolc változatú  orgonáját, melyet i j. 
Országh Sándor pesti orgonagyáros készített. A további tájékozódás céljá-
ból az ösküi (Veszprém m.) gyülekezet orgonáját is megszemlélték, melyet 
Saskó Márton békéscsabai orgonagyáros épített. A küldöttség tagjai be-
számoltak a látottakról: az uraiújfalui orgona külső kiállítása nagyon szép, 
hangja azonban gyengébb a szakonyinál, míg az ösküi orgona méltó ver-
senytársa a pécsi Angster cég által gyártottnak.

A költségvetések megérkezése után a közgyűlés 1892. augusztus 7-én 
úgy határozott, hogy Angster József pécsi orgonagyáros mellett foglal állást, 
s az általa felajánlott költségvetés 1380 Forint végösszegét elfogadja egy 
nyolc változatú orgona építésére, a szerződést vele megkötik azzal a felté-
tellel, hogy Advent első vasárnapjára felállítja.
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Az Angster cég a közgyűlés feltételeit elfogadta, s az új orgonát ünnepé-
lyes keretek között adták át a megjelölt időpontban az egyházközség hívei-
nek lelki épülésére.

Farkas Elemér lelkész 1893. május 22-én a régi orgonára vonatkozóan 
azt az indítványt terjesztette a közgyűlés elé, hogy azt ajándékozzák oda 
egy szegényebb gyülekezetnek. Ezután Borbély Gyula, a büki gyülekezet 
segédlelkésze kérte a közgyűlést, hogy adják oda a Győr megyei Mérges 
község gyülekezetének, ahol a bátyja mint lelkész működik. A közgyűlés a 
kérést örömmel teljesítette.

Az orgona kérdését a gyülekezet áldozatkészsége hosszú időre megol-
dotta, azonban újabb kiadások vártak a templommal kapcsolatban. A temp-
lom tetőzete 1892-ben annyira hullatott, hogy lényeges javítást igényelt. 
Ennek elvégzése után a torony pléhvel befedett tornyának befestése várt a 
megoldandó feladatok között. Erre azonban csak 1897-ben kerülhetett sor. 
A vállalkozó a szükséges anyagon kívül 40 forintért végezte el a munkát.

A templom tetőzetének javítása szinte évenként visszatérő feladatot je-
lentett a gyülekezet részére. A fazsindelyek fokozatosan korhadtak, s veszé-
lyeztették a tetőzet gerendáinak épségét is.

1903-ban történt, hogy Chicago egyik templomában tűz ütött ki, amikor 
az tele volt hívekkel. A tűz elől menekülők nem tudták kinyitani az ajtó-
kat a torlódás miatt, mert az ajtók befelé nyíltak. Emiatt nagyon sokan ott 
vesztették életüket. A büki templomnál is fennállott ez a veszély, azért a 
lelkész javasolta, hogy az ajtók nyílását fordítsák meg. A közgyűlés ezen óv-
intézkedés megtételét szükségesnek tartotta, s ezt a munkát 1904 tavaszán 
sürgősen elvégeztette.

Ugyancsak 1903-ban történt, hogy a gyülekezet iskolaépítés céljára 
telket vásárolt, s ezzel kapcsolatban Jánosa Ferenc felügyelő egy újabb cél 
megvalósítására hívta fel a hívek igyelmét. Megállapította, hogy a telket 
nemcsak új iskola, hanem új templom építésének céljára is vásárolták. In-
dítványozta, hogy valamilyen módon teremtsenek alapot a templom építé-
sére, hogy ebből az unokák felépíthessék azt az Isten házát, melynek alapját 
az elődök illéradományai vetették meg. A hívek az indítványt nagy tetszés-
sel elfogadták.
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1907-ben a gyülekezet elvégeztette az orgona hangoltatását az Angster 
céggel.

A templom tetőzete 1911-ben ismét sok helyen hullatott, melyet csak 
tetemes költséggel tudtak helyreállítani.

Az orgona 1913-ban alapos javításra szorult. A folytonos használat kö-
vetkeztében a por annyira belepte a sípokat, hogy több változat felmondta 
a szolgálatot. Felvették a kapcsolatot az orgona építőjével, az Angster József 
és Fiai pécsi orgonagyárral, amely a javítási munkákat hamarosan el is vé-
gezte. A javítás költségeinek ki izetését a Nőegylet vállalta.

Az 1913. évben a templom tetőzetének csúcsát a szélvihar alaposan 
megtépázta. A károkat a tavasz folyamán sürgősen kijavították.

Hajas Kálmán kántortanító 1914. január 21-i közgyűlésen azt indítvá-
nyozta, hogy rendezzenek gyűjtést egy új templom felépítésére, ugyanakkor 
a maga részéről 10 koronát ajánlott fel az alap javára. E javaslatban a lelkek 
mélyén lappangó vágy szólalt meg: legyen a templom nyílt utcafrontban és 
ne zárt helyen, ahol az utódok jobban módot találhatnak Isten dicsőítésére. 
A közgyűlés az indítványt elfogadta, s az évről-évre megismétlendő gyűjtést 
elhatározza azzal a kiegészítéssel, hogy ebben az ügyben a cukorgyár igaz-
gatóságát is felkeresik. E nemes célkitűzés, az új templom megépítése nem 
valósulhatott meg a közben kitört világháború miatt.

1915. szeptember 5-én a lelkész utalt a közben kitört háború borzal-
maira és arra az áldozatra, melyet népünk hoz a béke érdekében. Ennek 
kivívása a gyülekezetektől sok áldozatot kiván. Elmondta, hogy az állami 
hatóságoktól felszólítás érkezett az egyházközséghez, hogy a harangunk 
közül ajánljuk fel az egyiket hadiszerek gyártására. A közgyűlés elhatároz-
ta, hogy a kisebbik harangot önként felajánlja, de ha szükséges, a másiktól 
is hajlandó megválni. A december 19-i gyűlésen ismertették a hadügymi-
niszter rendeletét, melynek értelmében a meglévő harangok összsúlyának 
2/3-ad részét veszik igénybe. A közgyűlés tudomásul vette a bejelentést, s 
az előzőkben hozott határozatát úgy módosította, hogy a kisharang helyett 
a nagyobbikat ajánlja fel hadi célokra.
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A kijelölt harang elvitelére 1916. augusztus 25-én került sor. A harang 
levétele előtt, augusztus 21-én este ½ 8 órakor búcsúztak el a hívek a ha-
rangtól. Az ez alkalommal tartott istentiszteleten zsúfolásig megtöltötte a 
templomot a hívők serege. Augusztus 25-én délután három óra tájban je-
lentek meg a hadvezetőség által megbízott munkások a harang leszerelé-
sére. Előtte mindkét harang együttesen megszólalva hívta össze a híveket a 
búcsúzásra, akik a templom előtt csoportosulva igyelték az eseményeket. 
Végül egymagában hangzott fel az elvitelre kijelölt nagyharang hangja. Ezt 
követően megkezdődött a harang leszerelése. A levett harangot a torony 
ablakából dobták le, az eséstől nem történt semmi baja. Az összegyűlt hívek 
szeretettel vették körül bucsuzó harangjukat, és megsimogatva vettek tőle 
búcsút. Hamarosan szekérre rakták, s a lelkész a gyülekezet nevében még 
egyszer is búcsút vett tőle, majd a felhangzott Himnusz hangjai mellett elin-
dult a menet, miközben a hívek virágok ezreivel szórták be a harangot vivő 
szekeret.

A gyászos menet a római katolikus egyházközség középbüki templomá-
hoz indult, ahol már két társa várta az evangélikusok harangját. Innen a vas-
útállomásra szállították ki a falu harangjait, ahol megtörtént lemázsálásuk, 
majd a jegyzőkönyv feltétele. A harangunk súlya 255 kg volt, s kilogram-
monként 4 koronát számítottak érte. Ennek alapján a hadvezetőség 1020 
korona kárpótlást adott a gyülekezet részére. Az összeg felhasználására vo-
natkozóan úgy határozott az egyházközség vezetősége, hogy egy új harang 
beszerzése céljából tőkésítik. A harangon egyébként ez a hibás felírás volt 
olvasható: „Öntette a felső-büki ev. gyülekezet.” – „Öntötte Seltenhofer Frigyes 
Sopronban 1856.” (Hibás a „felső” szó, hiszen abban az időben mind a három 
Bük lakossága hozzájárult a harang készíttetéséhez.)

Úgy látszik, a hadvezetőség nem elégedett meg a harang elvitelével, mert 
1917. november 4-i közgyűlésen felolvasott miniszteri rendelet az orgona 
cinsípjainak levételét is jelezte. Annak ellenére, hogy a közgyűlés a nélkü-
lözhető cinsípokat a hadvezetőség rendelkezésére felajánlotta, elvitelükre 
nem került sor, mert a következő, 1918-as év meghozta a már nagyon várt 
békét.
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Az 1920. augusztus 12-i közgyűlésen halaszthatatlan feladatként jelöl-
ték meg a templom tetőzetének teljes felújítását. A tető annyira hullatott, 
hogy emiatt a falak is már több helyen átnedvesedtek. A nagyobb bajok el-
kerülése megkívánta, hogy sürgősen intézkedni kellett a kijavíttatásáról. A 
tetőzet átvizsgálásával megbízták Balogh Samu és Francsics Samu gondno-
kokat, valamint Németh Sándor és Gyurátz Ferenc egyházközségi tagokat. 

A felülvizsgálásra kiküldött bizottság a templom tetőzetét olyan rossz 
állapotban találta, hogy kijavításának, illetve újjáépítésének kérdése a gyü-
lekezet elodázhatatlan feladata volt. Az építőbizottság közben Hetyésy La-
jos egyházközségi tag indítványára Freiler Pál répcekőhalmi (Burgenland) 
képesített ácsmestert hívta meg szakértőnek, akinek az volt a véleménye, 
megállapítása, hogy a tetőzet kijavíthatatlan, teljesen új tető szükséges. Erre 
a véleményre a bizottság megbízta Freiler Pált a tetőzet újjáépítési tervének 
és költségvetésének elkészítésével.

A hamarosan elkészített tervet és költségvetést a felügyelő 1920. októ-
ber 3-án ismertette a közgyűlés előtt. Az ezt követő hosszabb vita után a 
közgyűlés úgy határozott, hogy Freiler Pál tervét és költésvetését felülbírál-
tatják Müller szombathelyi építőmesterrel. A felülvizsgálat után Müllernek 
az volt a véleménye, hogy a terv és a költségvetés kifogástalan, csupán né-
hány lényegtelen módosítást javasolt.

Az október 10-én tartott közgyűlés az építőbizottságot kiegészítette 
Hetyésy Lajos és Mesterházy Lajos egyházközségi tagokkal, s ugyanakkor a 
bizottságot felhatalmazta arra, hogy Freiler Pállal kösse meg a szerződést.

Ezek után október 11-én újabb közgyűlést tartottak, melyen lelkesedés-
sel határozták el, hogy a már több mint 130 esztendő óta fennálló templom 
tetőzetét újjal cserélik fel. Ezzel együtt felhatalmazták a gondnokokat, hogy 
a gyülekezeti tagok állami adóját igyelembe véve 110 ezer koronát vesse-
nek ki az adó izető egyházközségi tagokra. E munka elvégzésére a gondno-
kok mellé segítségül Németh Sándor és Hetyésy László volt gondnokokat 
választották meg. 

Október 14-én tartott közgyűlésen szerződést kötöttek Freiler Pál telj-
hatalmú megbízottjával, az ácsmester iával. 
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A szerződés pontjai a következők:
1. Müller által felülvizsgált terv és költségvetés alapján megbízzák Freiler 

Pált a templomtető újjáépítésével.
2. A költségvetésből kimaradt 10 db vaskapocs beszerzését a gyülekezet 

magára vállalja.
3. A fuvarozást és általában minden munkát a vállakozó köteles elvégez-

tetni.
4. A tetőzet lebontása, illetőleg az új tető felrakása közben a párkánynál 

előforduló sérülésekért, ha azok a vállalkozó hibájából történnek, ő vi-
seli a felelősséget, ha pedig a vállalkozó hibája nélkül omlik le a pár-
kány, úgy az ennek kijavításából származó költségeket a gyülekezet és 
a vállalkozó közösen viselik.

5. A tetőzet anyaga csak luc- és keresztesfenyő lehet.
6. A szerződés csak az esetben érvényes, ha a gyülekezet megfelelő zsin-

delyt tud szerezni.
7. A gyülekezet lehetőleg hornyolt zsindelyt szerez be, de amennyiben ez 

nem volna lehetséges, köteles a vállalkozó a közönséges sima zsindely-
hez szükségelt sűrűbb lécezést minden különbözet megtérítése nélkül 
eszközölni.

8. A vállalkozó a faanyag gombamentességéről is szavatolni köteles.
9. A régi tetőzet lebontásához, illetőleg az új tetőzet felrakásához a gyü-

lekezet ad megbízható napszámosokat, de azok napi bérét a vállalkozó 
izeti.

10. A vállalkozó kötelezi magát, amennyibe a rendkívüli időjárás ezt lehe-
tetlenné nem teszi, a tetőt 14 nap alatt felállítja.

11. A vállakozó kötelezi magát, hogy az államépítészeti hivatal felülvizsgá-
latának magát aláveti.

12. Az építési költség felét november 1-én, a másik felét a tető felállítása 
után fogja a gyülekezet ki izetni.

13. A szerződés aláírásával a gyülekezet részéről Balogh Samu és Francsics 
Samu gondnokokat bízza meg.

14. Ezután a szerződés két példányban kiállíttatott és aláírattatott.
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Az 1920. évben kimagasló eseménye volt a gyülekezet történetének az 
évszázados templom tetőzetének újjáépítése. „Hála és köszönet illeti a gyü-
lekezet tagjainak nemes áldozatkészségét” − állapítja meg a jegyzőkönyv.

1921. január 20-án tartott közgyűlés megbízta a gondnokokat, hogy a 
lebontott templomtető anyagából a még építésre alkalmas anyagot válogas-
sák ki, a többit pedig árverezzék el.

Az 1921. február 6-i közgyűlésen Horváth Sándor azt indítványozta, hogy 
a háború folyamán leszerelt és elvitt harang pótlásáról gondoskodni kelle-
ne. Az indítványt azonban nem tárgyalták azzal az indoklással, hogy nem 
vették fel a közgyűlés tárgysorozatába és a szószékről sem hirdették ki.

Hamarosan, a február 20-án tartott gyűlésen ismét felvetették a harang 
beszerzésének ügyét, de a tárgyalását ismét elhalasztották, mert sürgősebb 
feladatok megoldása várt a gyülekezetre, mint a templompárkány kijavítá-
sa, a torony bádogtetőzetének újrafestése.

Riedinger Károly, a cukorgyár igazgatója az 1924. április 17-i gyűlésen 
ígéretet tett, hogy a párkány kijavításához kőműveseket bocsát a gyüleke-
zet rendelkezésére. Előzőleg felülvizsgáltatta a templom falazatát, amelyről 
azt állapították meg, hogy szilárdan áll.

A toronytető festésére három iparostól érkezett ajánlat:
1. Stepán, csepregi bádogos   28.000 koronáért,
2. Fischer, csepregi bádogos  26.000 koronáért,
3. Payer Gusztáv csornai bádogos  16.500 koronáért

hajlandó elvállalni a festés munkáját. Ezek után a közgyűlés a munka kivite-
lezésével Payer Gusztávot bízta meg.

A harang pótlásának ügye csak 1923. február 10-én vetődött fel ismét. 
Most Mesterházy Lajos tette meg az erre vonatkozó indítványt, s egyúttal 
javasolta, hogy a harang vételárát búzaalapon vessék ki a hívekre. A gyűlés 
résztvevői örömmel fogadták az indítványt, de a jelenlevők csekély száma 
miatt erről nem hoztak határozatot. Érdembeli tárgyalásra 1923. február 
25-én került sor, miután az előző gyűlés úgy határozott, hogy e fontos ügyet 
a szószékről két alkalommal ki kell hirdetni, mivel az új harang beszerzése 
ismét nagy terhet ró a gyülekezet híveire. A kihirdetés a február 25-i gyű-
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lésig megtörtént. Az ezen a gyűlésen megjelentek nagy száma azt bizonyí-
totta, hogy az indítvány most időszerűnek bizonyult, s a gyülekezet minden 
tagjának szívében ott élt a vágy, hogy az évek óta elárvult kisharang minél 
előbb társat kapjon. A közgyűlés a javaslat elfogadása után megbízta Dr. 
Takáts József felügyelőt, hogy az új harang beszerzése ügyében vegye fel a 
kapcsolatot a soproni Seltenhofer harangöntő cég vezetőjével.

A felügyelő az 1923. március 10-én tartott közgyűlésen arról számolt be, 
hogy a Seltenhofer cég kilogrammonként 2600 koronáért vállalja az új ha-
rang elkészítését, melyhez felszámítja még a szerelési és a szerszámkopási 
költségeket. A megrendelés alkalmával a vételár 60%-át előlegként le kell 
izetni, míg a fennmaradó 40%-át a harang átvétele alkalmával valorizált 

búzaértékben kell kiegyenlíteni.
A feltételek ismertetése után a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel hatá-

rozta el egy 300 kg-os harang beszerzését. A költségek fedezéséről pedig 
úgy gondoskodtak, hogy az 1923. évben minden izető egyházközségi tag a 
búzaadóját kétszer izette be. A harang ára azonban még így sem jött össze, 
ezért a módosabbakra a szükséghez képest a búzaadónak bizonyos száza-
lékát is kivetették. A gyülekezet tagjainak áldozatkészsége ez alkalommal 
példaként örökíthető meg a jövő nemzedék számára.

Szeptember elején a Seltenhofer harangöntő cég arról értesítette a gyü-
lekezetet, hogy a megrendelt harang a hónap végére elkészül és el lehet 
szállítani. A szeptember 16-i közgyűlés örömmel és lelkesedéssel fogadta a 
hírt, és megtette az előkészületeket a harang felavatására. Az egyik egyház-
tag azt az óhaját fejezte ki, hogy a felavatást a püspök úr végezze, s ennek 
érdekében hajlandó a püspök úr kiszállásából származó költségeket fedez-
ni. A felkérés meg is történt, azonban a püspök ennek más irányú elfoglalt-
sága miatt nem tudott eleget tenni.

A harangöntő cég értesítésére Balogh János és Balogh Gyula, buzgó egy-
házközségi tagok önként vállalták az új harang Sopronból való hazaszál-
lítását. Szeptember 22-én délután három órakor érkezett meg a harangot 
szállító jármű községünk határába. Az iskolás gyermekek virágokkal és 
csokrokkal megrakodva, a hajadonok fehér ruhában, koszorúkkal, a lelkész 
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és a tanítók kíséretében vonultak fel a harang fogadására. A menethez csat-
lakozott a falu apraja-nagyja. A cukorgyár előtt megtörtént a harang megko-
szorúzása. A menet innen a templom elé vonult, ahol a harangot a szekérről 
leemelték. Az új harangon a következő felírások voltak olvashatók: „Erős 
vár a mi Istenünk.” – „Bük Ev. egyházközség 1923. Öntötték: Seltenhofer iai 
Sopronban.”

A harang megtekintése után felhangzott az egybegyűlt hívek ajkán: „Di-
csérd én lelkem a dicsőség királyát!” kezdetű ének, mely után a lelkész lépett 
a rögtönzött emelvényre, és gondolatokban gazdag beszédben adott kifeje-
zést a gyülekezet örömének. Köszönetét fejezte ki azok részére, akik ado-
mányaikkal segítették a harang beszerzését. A rövid ünnepséget a Himnusz 
eléneklése zárta be. 

Ezután a harang felszerelése következett. Másnap, a vasárnapi istentisz-
telet után szólalt meg először az új harang, s miután a hangját és a társával 
való összhangját megfelelőnek találták, az átvétele megtörtént. Az új ha-
rang „h”, a kisharang pedig „disz” hangot adott.

Az új harang ünnepélyes felavatására szeptember 30-án került sor. „A Te 
buzgóságodnak köszönheti az új harang létét; nyugodjék rajta a Te áldásod!” 
– gondolatokkal az esperes a helybeli lelkészt, Farkas Elemért bízta meg a 
felavatással, akinek Magassy Sándor kerületi lelkész nyújtott segítséget. A 
szónoki beszéd elhangzását követően, a „Mi Atyánk” elimádkozása alatt az 
új harang a háborúban elesett hősök emlékezetére szólalt meg. A templo-
mot zsúfolásig megtöltő ünneplő közönség soraiban egy szem sem maradt 
szárazon, oly megható volt ez a jelenet.

A gyülekezet örömünnepével kapcsolatban az I júsági Egyesület mű-
kedvelő előadással egybekötött, fényes erkölcsi és anyagi sikerrel végződő 
táncmulatságot rendezett, melyek 620 000 korona tiszta jövedelmét a ha-
rangalap gyarapítására fordították.

Az új harang a felszerelési költségekkel együtt 1 523 413 koronába került. 
Ezen összegből 191 950 korona az önkéntes adományokból gyűlt egybe.

1924. február 13-án tartott közgyűlésen Mesterházy Lajos és Csonka Ist-
ván azt indítványozták, hogy azon római katolikus vallású lakosoknak, akik 
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az új harang beszerzésének költségeihez adományaikkal hozzájárultak, a 
családjukban előforduló halálesetek alkalmával a harangokat húzassák 
meg. A közgyűlés a javaslatot elvetette.

1925. július 5-én, délután nagy zivatar, égiháború vonult el községünk 
felett. A villám több helyen lesújtott. Ezek közül egyik szentegyházunk tor-
nyát érte. A villám a toronyba a harangoknál hatolt be, s a vakolatot több 
helyen levágta. Legjobban a templom délkeleti felén, ahol úgy kívül, mint 
belül nagy darabon leszakította. A légnyomás ereje az orgona hátsó falában 
is elég nagy kárt okozott. A vakolat, törmelék és por borította be a temp-
lom berendezési tárgyait. Emiatt az orgonát tisztítatni és hangoltatni kel-
lett. Ugyanezen villám másik ága a Baross utcában gyújtott fel és perzselt le 
négy lakóházat. (Vasvári József és szomszédai.)

A villámcsapás által okozott kárt az Első Magyar Általános Biztosító Tár-
saság kárbecslője 3 180 000 koronában állapította meg. A becslés összegét 
a közgyűlés elfogadhatónak tartotta.

A biztosító társaság becslőjének véleménye szerint az orgona 10 000 000 
korona biztosítása nagyon alacsony, mert a jelenlegi értéke legalább 50–60 
millió korona. A lelkész javasolta, hogy fel kellene emelni a biztosítási ösz-
szeget. A jelenlévők kevés számára való tekintettel erre nézve nem hoztak 
határozatot.

Az 1928. január 28-i közgyűlésen Francsics Samu azt indítványozta, 
hogy szerezzék be a harmadik harangot, melyet Farkas Elemér 40 éves büki 
lelkészkedésének megörökítésére nevezzék el „Farkas Elemér harang”-nak. 
E célra nyomban felajánlott egy mázsa búza árát, 32 Pengőt. A közgyűlés 
Francsics Samu indítványát egyhangúan elfogadta, és köszönetét fejezte ki 
az áldozatkészség és a lelkész iránti szeretet megnyilatkozásáért. A harma-
dik harang beszerzése a bekövetkezett nagy gazdasági világválság miatt 
nem válhatott valóra.

Dr. Takáts József felügyelő 1931-ben a templom kegyszereit a saját költ-
ségén beezüstöztette.

1931. december 13-án több gyülekezeti tag felvetette a templom fűté-
sének kérdését. Az indítványt Kisfaludy Károly kántortanító is pártfogolta, 
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és érvéket sorolt fel, melyek a templom fűtését szükségessé teszik. Hetyésy 
László a templom fűtése ellen foglalt állást, szerinte „a fűtés nem egyeztet-
hető össze az istentisztelet méltóságával, másrészt pedig a megvalósítása 
újabb megterhelést jelentene a nehéz anyagi körülmények között levő gyüle-
kezet számára.” A közgyűlés Patthy István javaslatát fogadta el, mely szerint 
a fűtést közadakozásból fogják megoldani.

1934 nyarán elengedhetetlen feladatként jelentkezett a templomabla-
kok renoválása. Több ablak helyett újat kellett készíttetni. Az ablakok ál-
lapotának felülvizsgálásával Fekete Sándor ácsmestert bízták meg a két 
gondnokkal együtt. A kiírt pályázatra több asztalostól érkezett árajánlat. 
Ennek elbírálása után Fekete Lajos asztalost bízták meg a munka elvégzé-
sével. Az ablakok festését pedig Vámos István helybeli festőmesterre bízták. 
A munkáért 500 Pengőt izettek ki, melyhez a kultuszminisztériumból 120 
Pengő segélyt kaptak.

1934. augusztus 26-án a „templom alaptőkéje”-re vonatkozóan a köz-
gyűlés úgy határozott, hogy ebből „templomalapot” létesítenek. Ez az alap a 
következő összegekből tevődött össze:

A templom alaptőkéje a Büki 
Hitelszövetkezetben

2053,72 P

A gyülekezet magtárának vagyona  1223,39 P
Dr. Takáts József körorvos, 
gyülekezeti felügyelő adománya

  400,00  P

Összesen  3677,11 P

Ugyanezen a gyűlésen „Egyházfenntartási alap”-ot is létesítettek az aláb-
bi összegekből: 

Koppányi Lajos alapítványa 239.45 P
Farkas Elemér alapítványa 130.20 P
A harmadik harang alaptőkéje 38.63 P
Összesen 408.28 P
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Ezen összegeket az egyházközség többi vagyonától elkülönítve kezel-
ték.

A gyülekezet 1935-ben templomának 150 éves évfordulójához érkezett, 
melyet méltóképpen kívántak megünnepelni. 1935 tavaszán újból idő-
szerűvé vált a templom renoválása annál is inkább, mert az évfordulót a 
helyreállított templomban kívánták megünnepelni. A szakértői vélemény 
szerint a külső tatarozás elengedhetetlenül szükséges, s ki kell javítani a to-
rony hibás bádogját. A két javítást egyidőben végeztették el, mert a kétszeri 
állványozás tetemesen emelte volna a költségeket.

A beérkezett árajánlatok közül Guzmits Ferenc csepregi kőművesmes-
terét fogadták el, aki 381 pengőt számított fel a megkopott falazat kijaví-
tásáért és befestéséért, míg a torony teljes tetőzését Payr Gusztáv csornai 
bádogosra bízták, aki 670 pengőért vállalta el ezt a munkát. A falazat színét 
fehérben fogadták el, míg a torony befestésére a bessemer festék mellett 
döntöttek.

Az évforduló tiszteletére 1935 nyarán a Nőegylet a templom belsejét ki-
festette, mely munka elvégzésére több mint 700 pengőt áldozott. A Nőegy-
let ezenkívül is sokat tett a templomért: oltárterítőt vásárolt, hozzájárult a 
hősök emléktáblájának felállításához és az orgona javításához.

Több gyűlésen foglalkoztak az évforduló jelentőségével, és úgy döntöt-
tek, hogy nem készítenek látványos programot, hanem egyszerűen, ugyan-
akkor lélekemelően fognak megemlékezni a gyülekezet e jelentős állomásá-
ról. Az ünnepély napjának szeptember 29-ét jelölték meg. Ezen a napon dr. 
Horváth Tibor orvos, a gyülekezet felügyelője megnyitó szavai is azt hang-
súlyozták, hogy az az ünneplés akkor válik teljessé, „ha nemcsak külsőnkkel, 
hanem belsőnkkel, szivünkkel is ünneplünk.”

Kisfaludy Károly nyugalmazott igazgató-tanító pedig azt fejtegette, hogy 
a gyülekezet hitének bizonyságaként Isten óvta meg a templomunkat, 
amely a sok támadás és viszály ellenére még a mai napon is áll. Hálát adott 
az Istennek ezért a kegyelemért, s köszönetet mondott a híveknek, akiknek 
adománya, áldozatkészsége tette lehetővé e szent hajlék felépítését és fenn-
tartását.
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A következő aktusként Fülöp Dezső lelkész felolvasta a 150 éves temp-
lom történetét, melyet a lelkész maga állított össze. Ezt követte a deklaráció 
(ünnepélyes nyilatkozat) felolvasása, melyet a jelenlévők állva hallgattak 
végig:

„Áldott legyen azon ősök emléke, kik templomunkat Isten kegyelme foly-
tán felépítették. Bizonyságot teszünk amellett, hogy hitünket és hitvallási ira-
tainkat megtartjuk. Más vallását tiszteletben tartjuk, de ezt a tiszteletet a 
mienkkel szemben is megkivánjuk. Imádkozni és dolgozni akarunk hazánk és 
egyházunk felvirágoztatásáért. Ennek a gondolatnak jegyében kérem a Min-
denható Isten áldását községünkre.”

Az 1939-ben kitört második világháború ismét áldozatot követelt az 
egyházközségtől. A háborús viszonyokra való tekintettel az állam ismét ha-
rangot kért a gyülekezettől, s két mázsa súlyban állapították meg a leadan-
dó érc mennyiségét. Mivel ilyen harangjuk nem volt, a nagyobbik elvitelére 
került sor.

Az 1944. június 11-i jegyzőkönyv szerint az Iparügyi Minisztérium arról 
biztosította a gyülekezetet, hogy öt éven belül ugyanolyan súlyú, ötvözetű 
és alakú harangot öntetnek a gyülekezet számára. Az elvitt harangról felvett 
jegyzőkönyv a következő: 

Átvételi jegyzőkönyv
Az 1060/1943. M.E. ill. 12.000/ 1943. Ip. M. számú rendeletek alapján le-
szerelt és átvett harangról:
A jegyzőkönyv száma: 713.

1. A leszerelés, illetve az átvétel napja: 1944. év május hó 17-e.
2. A község (város) neve: Bük (Sopron vármegye)
3. A harang birtokosának neve: Büki ág. ev. Gyülekezet
4. A templom megnevezése: Büki ág. h. ev. Gyülekezet temploma
5. Az illetékes egyházi főhatóság neve: Dunántúli Ev. Egyházkerület Győr
6. Az illetékes egyházi főhatóság székhelye: Győr
7. A leszerelés alkalmával a temp-ban talált harangok
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adatai összesen

Összes harangok száma 1 1 2
A harangok legnagyobb külső 
átmérője

80 62 0

A harangok anyaga bronz
Becsült súlya /kg/ 270 120 0

8. A leszerelt és átvett harangok adatai:
A leszerelt harangok lemért súlya 
/kg/ 

268 0 1

9. Hol történt a harangok lemérése: MÁV Csepregi Állomásán 
A fenti adatokat, valamint a 8. pontban foglaltak szerint egy db, azaz Egy 

darab, összesen 268 kg súlyú harang leszerelését, átadását, illetve átvételét, 
valamint a jegyzőkönyv egy példányának kézhezvételét igazolom.
K.m.f.

P.H.       P.H.
Gáspár P. József s.k.     Fülöp Dezső s.k.
Községi elöljáróság küldöttjének  a harang birtokosának  

megbízottja

aláírása, jegyző     aláírása, lelkész
A m.kir áll. Hadianyaggyár megbízottja: Ducsák István s.k. vállalkozó.

Az elvesztett háború után az Iparügyi Minisztérium ígérete, mely sze-
rint öt éven belül olyan hasonló új harangot kapnak, mint amilyent elvittek, 
nem válhatott valóra. Az országunkat végigsöprő háború vihara tönkretet-
te iparunkat, megbénította közlekedésünket, a befolyt állami jövedelmek 
pedig az ország újjáépítésére kellettek. Ennek ellenére már 1947. február 
16-án tárgyalta a közgyűlés egy új harang beszerzésének lehetőségét, s a 
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következő időszak egyik feladatának jelölték meg ennek valóra váltását. A 
gyülekezet reményét növelte az a körülmény, hogy a püspök kérte az elvitt 
harang adatait.

Amennyiben mégis a gyülekezetnek magának kell új harangot beszerez-
ni – állapította meg a közgyűlés –, az egyházközség minden egyes tagját 
mozgósítani kell a nemes cél megvalósítása érdekében, hogy a templom 
elárvult harangja mellett egy másik is megszólalhasson Isten dicsőségére. 
Az egyház súlyos helyzetében azonban ez a terv nem valósulhatott meg, az 
állam pedig nem nyújtott segítséget.

Az 1948. év nyarán a templomban és a lelkészlakban villámcsapás oko-
zott károkat, melyeket a biztosító társaság megtérített.

Az 1951. február 4-én tartott közgyűlésen a lelkész bejelentette, hogy 
Németh László szombathelyi ékszerész, arra való emlékezéssel, hogy gyer-
mek- és i júkorának egy részét Bükön töltötte, a templomnak egy díszes 
keresztelési tálat ajándékozott. E nemes tettet a közgyűlés örömmel vette 
tudomásul.

1950-ben a templom renoválására közadakozásból 810 forint gyűlt ösz-
sze, mely összeget a gyülekezet pénztárába utalták át azzal, hogy a követke-
ző évek valamelyikében a megjelölt célra fordítják. Erre a renoválásra csak 
1955-ben, a templom fennállásának 170. évfordulója évében kerülhetett 
sor. Már az 1954. október 17-én tartott gyűlésen megállapították, hogy a 
templom renoválása (tatarozása) és a tetőzet kijavítása elengedhetetlenül 
szükséges. Ekkor a munkák irányítására és ellenőrzésére bizottságot vá-
lasztottak Fekete Sándor ács, Németh Sándor és Szabó Jenő egyházközségi 
tagok személyében. A gyülekezet tagjainak áldozatkészsége most is példa-
mutató volt. Az 1955. év folyamán a templom külsejét felújították, mely cél-
ra 9 709,07 forintot adtak össze a hívek, mely megközelítette a renoválási 
munkára kiadott teljes összeget, a 10 251,33 forintot.

A templom felszentelésének 170. évfordulóját 1955. november 27-én, 
Advent első vasárnapján nagyszámú hívő jelenlétében ünnepelték meg, 
mely alkalommal Fülöp Dezső lelkész a következő deklarációt olvasta fel:
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„A Büki Evangélikus Egyházközség Isten iránti mélységes hálaadással 
ünnepelte 1955. november 27-én, Advent I. vasárnapján temploma fennál-
lásának 170 éves évfordulóját. Ezen alkalommal a nekünk annyira kedves 
templomban ünnepi istentiszteletet tartottunk, mikor is a gyülekezet lelkésze 
a 26. zsoltár 8. verse alapján hirdette Isten szent Igéjét. Igehirdetésben meg-
emlékezett azokról az ősökről, akik II. József császár 1781. október havában 
kiadott „Türelmi rendelet” – e alapján inséges, nehéz időkben, de boldog, nagy 
örömmel megépítették templomunkat és az 1785. Advent I. vasárnapján fel-
szentelhették.

Megemlékezett továbbá arról, hogy drága atyáink mennyire szerették 
templomunkat. A büki, góri, lócsi, alsószelestei27 ősök szerették a mi templo-
munkat, mert igen bizonyosan tudták azt, hogy egyedül a templom az, ahol 
Isten üzenetének hirdetése nyomán tájékozódni és eligazodni tudnak az élet 
bajaiban és nyomorúságában. Szerették a mi templomunkat azért, mert igen 
bizonyosan tudták azt, hogy a templomban erőt kaphatnak az élet nehéz har-
cainak megharcolására. Szerették a mi templomunkat azért, mert igen bizo-
nyosan tudták azt, hogy a templom az imádság háza, az elcsendesedés boldog 
helye, ahol találkozásunk van az élő Istennel.

Az emlékező ünnepi közgyűlésen a gyülekezet lelkipásztora beszámolt ar-
ról, hogy a befolyó adományokból a gyülekezet gondnokai híven egy előző 
közgyűlés rendelkezéséhez megjavíttatták a templom és egyéb épületek tető-
zetét, mert ez sürgős és fontos volt, azon kívül a templom falazatát ott, ahol a 
vakolat lehullóban volt. 

Bűnbánattal tesz vallomást az ünnepi közgyűlésnek arról, hogy a gyüleke-
zet a templomunk tornyát ebben az ünnepi évben nem tudta megjavíttatni, 
de szent fogadalom ébredt mindnyájunk szívében az iránt, hogy a következő 
évben a templom tornyát is rendbe hozatja, mert templomunkat nemcsak szó-
val akarja szeretni az emlékező gyülekezet és a hozzátartozó iliák népe, ha-
nem szeretni akarja úgy is, hogy érte boldogan hozza meg a hálaáldozatát.

27 Alsószeleste: 1950-ig önálló község Vas megyében, azóta Felsőszelestével egyesülve 
Szeleste község része.
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Bűnbánattal tesz vallomást az ünneplő közgyűlés népe arról, hogy több-
ször elhanyagolta a templomlátogatást akkor is, amikor felkereshette volna 
azt a helyet, ahová Isten várja az ő népét.

De ünnepi fogadalom ébred a közgyűlés minden egyes tagjában, hogy a 
jövőben nagyobb hűséggel és több szeretettel keresi fel Isten házát, felkeresi a 
szomorúság napjaiban éppen úgy, mint az öröm és a boldogság idején.

Ünnepi fogadást tesz az ünnepi közgyűlés népe arról, hogy szent hűséggel 
hűséges marad Istenéhez és az Ő Egyszülött Fiához, a Jézus Krisztushoz, hű-
séges marad anyaszentegyházához és ahhoz a templomhoz, amelyet áldott 
emlékezetű őseink vér és könny között építettek Isten dicsőségére. Hűséges 
marad gyülekezetéhez és az atyáink és Isten tetszése szerint áldozatok árán 
is, de fenntartja.

Az az alázatos fohász száll az ünnepi közgyűlés népének szívéből fel az 
Istenhez: Urunk, segíts meg és áldj meg bennünket, és engedd, hogy mindha-
lálig hűségesek maradhassunk anyaszentegyházunkhoz, gyülekezetünkhöz 
és drága templomunkhoz. Ámen.”

A torony helyreállítására 1955-ben nem kerülhetett sor a szükséges 
anyagiak hiánya miatt. 1956. július 1-jén a közgyűlés elhatározta, hogy még 
ebben az évben − úgy, ahogy tervbe vették − a templomtornyot megjavíttat-
ja. E munka elvégeztetésére az Egyetemes Gyülekezeti Segélytől 5000 (öt-
ezer) forint segélyt kapott a gyülekezet. A közgyűlés pedig felhívta a híveket 
a további adakozásra, hogy mikorra Fülöp Dezső lelkész büki szolgálatának 
25. éves évfordulója elérkezik, arra a templom tornyát is fel tudják újítani 
Isten nagyobb dícsőségére.

A torony javításának munkálatait Popovics József helybeli kőművesmes-
terre bízták, aki szeptember hónap folyamán hozzá is kezdett az állványok 
felállításához, majd a felújításhoz. Az októberben bekövetkezett országos 
események miatt azonban a munkálatokat befejezni nem tudták, mert nem 
kapták meg a legfontosabb anyagot, a meszet. A munka folytatására éppen 
ezért csak 1957 októberében kerülhetett sor, s még ebben a hónapban be is 
fejezték. A gyülekezet áldozatkészségének köszönhető, hogy minden adós-
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ságot ki izettek. A hívek nemcsak pénzzel, hanem munkájukkal, fuvarválla-
lásukkal is segítették a szent célok megvalósítását.

A gyülekezet 1958-ban újabb 5000 (ötezer) forint támogatást kapott az 
Egyetemes Egyházi Segélytől. Ezt az összeget a templom orgonájának rend-
behozatalára és az orgona villanyfújtatójának beszerzésére fordították.

1960-ban a templom villanyhálózata megrongálódott, ami miatt sokszor 
fordult elő zavar a világításban, az áramfogyasztást pedig rendkívül megnö-
velte. A zavarok megszüntetése a gyülekezet asszonyai adományainak volt 
köszönhető, és a hozzá szükséges anyagért 900 forintot izettek ki.

1965. március 11-én tartott gyűlésen a lelkész újból felvetette az orgona 
felújításának és a templom cserepe pótlásának, valamint a homlokzati fala 
kijavításának szükségességét. E munkálatok elvégzésére vonatkozóan az a 
vélemény alakult ki a gyűlés tagjaiban, hogy elsősorban az orgona megjaví-
tására kerüljön sor, csak utána állítsák helyre az oromzatot. Az anyagi fede-
zetet a hívek adományaiból kívánták előteremteni.

Az egyházmegye esperese hamarosan, 1965. október 2-án hivatalvizs-
gálatra érkezett a gyülekezetbe, s másnap, vasárnap az istentisztelet után 
tartott presbiteri ülésen határozott módon állapította meg, hogy az egyház-
község épületei elhanyagolt állapotban vannak. 

Az egyházközség komolyan vette a templom megjavítását és az időnek 
megfelelő korszerű paróchia (lelkészlak) felépítését. Az esperes felszólí-
totta az egyháztanácsot, hogy az újjáépítési munkálatokat ütemezze be, s 
amennyiben a hívek megfelelő áldozatot hoznak, úgy a közegyház sem zár-
kózik el a segítségadás elől. 

A felszólításnak engedve, megfelelő lelkipásztori előkészítés után, 1965. 
december 18-án a presbiteri gyűlésen az egyháztanács elhatározta, hogy a 
március 11-i gyűlésen hozott tervnek megfelelően hajtják végre a felújítást. 
1965-ben elvégeztették az orgona újbóli felújítását, 1966-ban pedig hoz-
záfogtak a templom felújításához úgy, hogy az 1968. év nyarára befejezik: 
kívül-belül rendbe teszik. Előzőleg a templomot szakértővel vizsgáltatták 
meg, aki a munkálatokat 50 000 forintra becsülte. Ebből 30 000 forintot az 
egyházközségnek kellett előteremtenie, míg 20 000 forint segélyt a közegy-
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ház helyezett kilátásba. Az építészmérnök szakértő megállapítása szerint a 
templom oromzata és cserepezése halaszthatatlanul felújítást követelnek. 
Az északi fala mellett kb. 40 cm betoncsatornát kell építeni a templomte-
tőről lefolyó csapadékvíz levezetésére. Ezenkívül a templomot körülvevő 
fákat ki kell vágatni, illetve meg kell ritkítani, hogy a teljesen átnedvesedett 
falak több napfényt kapva kiszáradhassanak.

Amikor az 1966. év tavaszán az idő kedvezőre fordult, hozzákezdtek a 
templomot körülvevő gesztenyefák kiirtásához és a mészgödör megásásá-
hoz. A munka elvégzésében példamutatóan vették ki részüket: Balogh Lajos, 
Kossuth u. 7. sz., Francsics László, Tömböly Béla, Horváth Sándor, Kossuth 
u. 47. sz. és Mesterházy Gyula egyházközségi tagok. A munkák elvégzése 
mellett az egyházközség tagjai adakozásukkal is megmutatták egyházuk-
hoz való ragaszkodásukat, s minden erejüket egyesítve fogtak össze a nagy 
feladatok megoldásához. A gyűjtést szervezetten készítették elő, melyet az 
egyházközség tagjai, élükön dr. Szabó Imre felügyelővel bonyolítottak le.

A templom javítását két ütemben kívánták elvégeztetni: 1966-ban ma-
gának a templomnak felújítását, míg 1967-ben a torony teljes tatarozását 
tervezték. Az első évben az előirányzott tervnek megfelelően megépült a 
templom oromzata, teljes javítást kapott a templom tetőzete, és elkészült 
a víz levezetéséhez szükséges csatorna. Szükségesnek tartották a templom 
külső, megnedvesedett vakolatának leverését, hogy a falak a nyár folyamán 
jól kiszáradhassanak, mely munka elvégzésére Popovics József kőműves-
mester négyzetméterenként 25 forintért tett ajánlatot. Csonka Kálmán hoz-
zászólása után az egyháztanács úgy döntött, hogy a vakolat leverését társa-
dalmi munkában végzik el, am elyre a felszólaló mellett Patthy Endre, Bedy 
János, Balogh Lajos és Tömböly Béla egyháztanácstagok azonnal vállalkoz-
tak. A javítási munkák alatt látták szükségességét annak, hogy a templom 
homlokzata előtt álló terjedelmes lombozatú vadgesztenyefát kivágják még 
az építkezés befejezése előtt. Ezt szeptember végén el is végezték.

Az 1966. évre tervezett javítási munkálatokat a határidőre befejezték. 
A hívek adományából az 1967. április 22-i gyűlésen elhangzottak szerint a 
következő adatokkal számoltak el:
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A templomjavítás bevétele 34 035,20 Ft
A kiadások összege 17 256,50 Ft
A további munkához 
rendelkezésre áll

16 778,70 Ft

Ehhez az összeghez várható a 
Gyülekezeti Segélyből

15 000,00 Ft

mely összeg elengedőnek látszik a templom külső tatarozásához és a torony 
javításához. A hívek 1966-ban végzett társadalmi munkája kb. 2500–3000 
forintot tett ki.

1967-ben tovább folytatták, sisakja és a torony felső része került kijaví-
tásra, míg a templom külsejének bevakolása és színezése szeptember 18-
tól október 14-ig történt meg. A munkák közbe azonban nem várt hibákat is 
felfedeztek, melyek a tervezettnél több munkát és így nagyobb kiadást igé-
nyeltek. Ki kellett egészíteni a templom eresze alatt húzódó párkányzatot, 
és a sekrestye tetőzetének tartógerendája is kicserélésre szorult, a templom 
északi oldalán pedig bádogos csatornát és lefolyót kellett csináltatni. Ezen 
váratlanul jelentkezett hibák és hiányosságok ellenére a munkákat zavar-
talanul végezték Popovics József kőművesmester lelkiismeretes irányításá-
val, de sokat tettek a társadalmi munkára mindig kész hívek is. Szükséges 
lett volna még a templom két oromzatának bebádogoztatása, erre azonban 
anyaghiány miatt vállalkozó nem akadt.
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Az 1967. december 21-i elszámolás szerint a templom javítására befolyt 
összegek:

A hívek adománya 34 741,00 Ft
A bankbetét kamatja 832,15 Ft
Bécsi kapu téri Ev. Egyházközség 
adománya

1 197,60 Ft

Északi Ev. Egyházkerület gyülekezeti 
segélye

14 000,00 Ft

Várható Közegyházi  Segély 23 040,00 Ft
Összesen 73 810,75 Ft
Az eddigi kiadások összesen 50 285,78 Ft
Előre látható maradvány 23 524,97 Ft

A maradvány elégségesnek bizonyult a még hátralévő 23 000 Ft-ot ki-
tevő kőművesi munkadíj kiegyenlítésére. Ennek ki izetése azonban azért 
késett, mert közben elkerülhetetlenné vált az orgona kijavítása, melyre 12 
000 Ft-ot kellett ki izetni. Popovics József kőművesmesterrel az elszámolás 
1968. június 8-án történt meg a gondnokok, a számvizsgáló bizottság és 
az egyházközség elnökségének jelenlétében; név szerint. Komjáthy Lajos 
lelkész, dr. Szabó Imre felügyelő, Balogh László első gondnok, Tóth Pál má-
sodgondnok, Csonka Kálmán és Tömböly Béla számvizsgáló bizottsági ta-
gok, Bedy János, Fekete Imre és Fekete Lajos a munka felmérésére kiküldött 
bizottság tagjai, valamint Popovics József kőművesmester.

A lelkész elismeréssel nyilatkozott Popovics József munkájáról. Fekete 
Imre pedig a felmérési bizottság tapasztalatait ismertette. A felmérés so-
rán megállapították, hogy az elvégzett kőművesi munka díja: 46 330 forint. 
Popovics József az értékelést helytállónak tartotta, s tekintettel az egyház-
község nehéz anyagi helyzetére, a kőművesi munkadíj 10%-át, tehát 4 633 
forintot a gyülekezet javára elengedte.

Az egyházközség elnöksége Popovics József nagylelkű megértését szíve-
sen fogadta, melyért az egész gyülekezet nevében hálás köszönetet mon-
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dott. Ezek után megállapították, hogy a kőműves munkadíja 41 697,00 fo-
rintra csökkent, s miután az egyházközség Popovics Józsefnek már 22 000 
forintot ki izetett, részére még 19 697 forinttal tartozik.

A templom külsejét tehát az 1967. évben teljesen felújítva adhatták át 
a buzgó híveknek. A lelkesedés azonban nem állott meg ennél a munkánál, 
következett a templom belsejének teljes renoválása. A külső munkákkal 
egyidőben sor került a tönkrement ablakok kicserélésére. Ezek befestését, 
a rácsok kijavítását a belső tatarozással együtt végezték el. A munkák 1968. 
augusztus 30-án értek véget, mely után a templom újraszentelésére került 
sor. Ezt az ünnepélyes aktust D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Evangélikus Egy-
házkerület püspöke végezte el 1968. szeptember 1-én de. 10 órakor tartott 
ünnepi istentisztelet keretében, miközben Isten Igéjét hirdette.

Az ünnepi istentiszteletet követően közgyűlés keretében méltatták a 
templom renoválásának jelentőségét. A közgyűlésen jelen voltak: Komjáthy 
Lajos lelkész, dr. Szabó Imre felügyelő, valamint az egyháztanács tagjai tel-
jes számban, az anyagyülekezet, továbbá a góri, lócsi és szelestei leánygyü-
lekezetek hívei közül annyian, hogy a templomot zsúfolásig megtöltötték.

A vendégek között ott találjuk a püspököt és feleségét, Fülöp Dezső püs-
pöki titkárt, volt büki lelkészt és feleségét, Várady Lajost, a Budai Egyház-
megye esperesét, a Gyülekezeti Segély országos előadóját és nejét, Szabó 
Lajost, a Vasi Egyházmegye esperesét, kőszegi lelkészt, Kőszeghy Tamást, 
kerületi lelkészt, Radnóczi Ernőt, a helybeli római katolikus esperes-plé-
bánost és Németh Jánost, a római katolikus egyházközség világi elnökét a 
római katolikus egyházközség képviseletében. 

Dr. Szabó Imre felügyelő az ünnepi közgyűlést megnyitva üdvözölte 
a közgyűlésen megjelent vendégeket és a gyülekezet híveit. Ezt követően 
Radnóczi Ernő plébános köszöntötte a püspököt és a büki evangélikus egy-
házközség híveit. Ennek elhangzása után a püspök, majd Fülöp Dezső püs-
pöki titkár válaszolt az üdvözlésekre. Végül Várady Lajos a segélymozgalom 
nevében köszöntötte a gyülekezetet. Hangsúlyozta, hogy a büki templomba 
nemcsak a büki egyházközség híveinek, hanem az egész ország evangéli-
kusságának és ezen felül még sok külföldi evangélikus egyháznak szeretete 
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is beleépült. Az újraszentelt templom a Krisztusban való együvétartozás 
eszméjét hirdeti.

A lelkész megköszönte dr. Szabó Imre felügyelőnek, az anyagyülekezet 
és a iliák gondnokainak, s mindazoknak, akik szívesen adakoztak, s mun-
kájukkal segítették a templom újjáépítését. Nem felejtkezett el az iparosok-
ról, akiknek szakértelmét, lelkiismeretes munkáját dicséri a templom szép-
sége és tisztasága. Popovics József kőművesmester, Németh János kőműves, 
Bedy János lakatosmester, Joós Ernő festő- és mázolómester, Gergye József 
és Ádám József orgonaépítő mester vettek részt az újjáépítésben, s mun-
kájukkal a műemléktemplomnak értékeit átmentették a következő korsza-
kokra.

Végül köszönetet mondott a püspöknek szolgálataiért, a vendégeknek 
megjelenésükért, a híveknek pedig áldozatkészségükért.

A püspök az ünnepség végén 2000 forint segélyt adott át a gyülekezet-
nek, mint az országos templomépítési off ertoriumból28 szánt adományt.

A lelkész 1969. március 30-án jelentésben számolt be az 1968. szeptem-
ber 1-i püspöklátogatásról és a templom újraszenteléséről. E jelentés egy 
része a következő: „Egyszerű és könnyű sorjában beszámolni erről a nagy 
napról. Sokkal nehezebb lenne lépésről lépésre nyomon követni azt a sok 
munkát, ami ennek az ügyeit rendezte, a templomot javította, a padokat, az 
ablakokat tisztogatta, a virágokat gyűjtötte és kitűzte. Ezt a munkát hordoz-
ták presbitereink, fér iaink, gyermekeink, szorgalmas asszonyaink és leánya-
ink, akik súroltak és asztalt terítettek, sepertek, ünnepi süteményt, meg tortát 
sütöttek és vendégeket még útravalóval is ellátták. – Isten áldja meg őket!”

A templom helyrehozatalára kiadott összeg 85 184,18 Ft
A hiány       11 373, 43 Ft

A hiány megközelítően annyit tett ki, mint az orgona javításának összege.
Az egyházközség vezetősége nem állott meg a temploma teljes felújítá-

sánál, hanem további áldozatot vállalva szorgalmas előkészületeket tett az 

28 Off ertorium (a latin ’off ero’ = ’felajánl’ igéből): templomi felajánlás.
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új lelkészlak megépítésére. (Ennek végrehajtásáról a „Lelkészlak” című feje-
zetben számolunk be!)

1973. július 7-én, szombaton egy hatalmas, hirtelen jött zivatar olyan 
tömegű csapadékot zúdított templomunkra, hogy az esővíz a mélyebben 
fekvő templomba is behatolt, a rosszul megépített bejárati ajtón keresztül, s 
a templom belsejét kb. 20–30 cm magasságban elárasztotta. Másnap, vasár-
nap a hívek összefogásával és a községi fecskendő igénybevételével sikerült 
a nagy mennyiségű vizet eltávolítani.

Ez a természeti csapás újabb feladat elvégzését követelte meg a gyüle-
kezettől. Egy olyan ütközőt kellett készíttetni a bejárati ajtó elé, amely a 
következő időkben a nagy mennyiségű csapadékot felfogva nem engedi be 
a templom belsejébe. A sürgős feladatot július 10-én, kedden, díjazás nélkül 
a következők végezték el: I j. Petrovics Gyula kőműves, Tóth Pál gondnok, 
Bedy János másodfelügyelő és Hasza Ferenc egyháztanácsos. Nekik köszön-
hető, hogy a következőkben a legnagyobb zivatar sem fenyegeti a templom 
belsejét.

1974. március 31-én a lelkész a gyertya kérdését vetette fel:
„Szokása a híveknek, hogy egy-egy alkalommal gyertyákat ajándékoznak 

templomunk oltárára. Ma már annyi gyertyánk van, hogy 10–15 évre elég 
lenne az oltárra. Elég lenne, ha jó lenne! De ezek a gyertyák rosszak, serceg-
nek, pattognak. Néha féloldalon égnek végig, és el lehet dobni őket. Le-ledől-
nek, mert nagyon hosszúak és vékonyak. Zavarják az istentisztelet menetét. 
Bepiszkítják az oltárt úgy, hogy a terítőket alig lehet megtisztítani. Veszélyez-
tetik az oltárképet. A sekrestyében legalább 20 kg használhatatlan maradék 
gyűlt össze, amit ha újra gyertyává lehetne varázsolni, tíz évre elég lenne. 
Nem talált azonban olyan gyertyaöntőt, aki elvégezhetné ezt a munkát, s a 
felkutatott mester pedig nem tud megfelelő gyertyabélhez jutni.”

Az egyháztanács foglalkozott ezzel a kérdéssel, s azt javasolta, hogy a jö-
vőben az ajándékozók pénzben tegyék le a gyertya árát, s az így összegyűlt 
adományokból az elnökség fog gondoskodni megfelelő jó és szép gyertyáról.

A régi lelkészlak lebontásával és az új felépítésével a templom előtt tá-
gas térség keletkezett, amely megkövetelte ezen felszabadult terület ren-
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dezését, parkosítását. E feladat elvégzésére 1974 nyarán a MÁV kertészete 
vezető főkertészét kérték fel, aki először a meglévő parkrész hársfáinak 
első sorát kivágásra javasolta, hogy az ott elültetett értékes cidrusok fej-
lődése, kiterjedése biztosított legyen, mert kár lenne, ha ezek elsorvad-
nának. Az egyháztanács a javaslatára a hársfák kivágása mellett döntött, 
amely feladatra Komjáthy Lajos lelkész, Bedy János másodfelügyelő, Tóth 
Pál gondnok, Hasza Ferenc és Németh Sándor egyháztanácstagok vállalkoz-
tak. November közepére el is végezték a vállalt munkát. A hársfák anyagát a 
gyülekezeti terem fűtésére használták fel.

Az új lelkészlak alagsorában egy nagyobb terem készült, mely alkalmas 
arra, hogy itt kisebb ünnepek és a téli időszak idején az istentiszteletet 
megtarthassák. 1975. január 3-án Bedy János másodfelügyelő indítványoz-
ta, hogy ebbe a „gyülekezeti terem”-be székeket vásároljanak. E javaslatot 
elfogadva az egyháztanács: megbízta Bedy Jánost, hogy előnyösen oldja 
meg ezt a feladatot. Balogh Lajos pedig kerékpártárolók elhelyezését kérte 
a templom közelébe. Ezek felállítását is elrendelték.

1975-ben a gyülekezet elérkezett temploma fennállásának 190. évfordu-
lójához. Az ünnepséget november 30-án, Advent első vasárnapján tartották 
meg. Ezen a jubileumon megjelent D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke és neje, továbbá Berzsenyi Miklós egyházmegyei 
felügyelő, Kőszeghy Tamás püspöki titkár és a büki egyházközség elnöksége 
Komjáthy Lajos gyülekezeti lelkésszel és Bedy János felügyelővel az élén, az 
egyháztanács tagjai, valamint számosan a hívek közül. 

Az istentisztelet után a lelkész imájával és Bedy János felügyelő megnyi-
tó szavaival kezdődött meg a gyűlés. A felügyelő meghatottan köszöntötte a 
püspököt, aki mindig kiemelkedő szeretettel vette körül a büki gyülekezetet. 
A felügyelő arról is bizonyságot tett, hogy örömmel vállalta el a felügyelői 
tisztséget, és minden erejével az egyházközség érdekeit kívánja szolgálni.

A megnyitó után Németh Szilvia a püspököt, Droppa Cecília pedig a gyü-
lekezet lelkészét köszöntötte.

Hasza Ferenc egyháztanácstag tartalmas beszédével buzdította a fel-
ügyelői tisztébe beiktatott Bedy János felügyelőt, és rámutatott szolgálatá-
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nak felelősségére. Példaként említette az elődei buzgóságát, akik töretlen 
hűséggel ragaszkodtak hitükhöz. Köszönetet mondott a püspöknek azért, 
hogy a békés élet kialakításáért fáradozik munkájával.

Ezt követően a gyülekezet lelkésze ismertette az egyházközség történe-
tét, melynek szövegét az egyházközség iratai közé helyezték el.

A püspök úr a válaszában megköszönte az egyházközség vendégszere-
tetét, amellyel itt fogadták. Kihangsúlyozta, hogy mindig örömmel jött Bük-
re, ahol a gyülekezet legutóbb is szép eredményt ért el nemcsak a lelkészlak 
felépítésével, hanem azzal is, hogy a hívek mindig szívesen adakoztak a köz-
egyház céljaira. Örömét fejezte ki, hogy a gyülekezetben szolgálhatott, és az 
egyházközség életére, munkásságára Isten áldását kérte.

Berzsenyi Miklós egyházmegyei felügyelő az ősök hitére, buzgóságára és 
szeretetére buzdította a gyülekezet híveit, és az egyházmegye jókívánságait 
tolmácsolta.

A jelentős évfordulót a lelkész imája zárta be. Ezzel egy jelentős korsza-
ka zárult le az egyházközség történetének.

EGYÉB EGYHÁZI ÉPÜLETEK

A lelkészlak

A „Türelmi rendelet” engedményeivel élve a büki evangélikus hívek az 
egyházuk vezetőinek − lelkésznek, tanítónak − is elkészítették lakásukat. 
A gyülekezet által megvásárolt telken építették fel a templomon kívül a lel-
kész és a tanító lakását, valamint az iskolát.

A lelkész lakása nem kőből és téglából készült, hanem talpakra (vastag 
gerendákra) vályogból tömték meg falazatát, tetőzetét pedig zsúppal fedték 
be. Az épületben 3 szoba, 1 konyha, 1 kamra és pince volt található, míg a 
lelkész gazdálkodásának céljára szolgált a lakóépülettől egybeépített istálló 
hozzáépített szekérszínnel és disznóóllal együtt.
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Baranyai Ferenc lelkész a nősülése után nem a paróchia épületében la-
kott, mert a faluban levő saját háza jobb állapotban volt. Innen a nősüléssel 
szerzett birtokát − Mankóbüki Horváth László leányát vette el feleségül − 
jobban tudta irányítani, mivel saját házánál megfelelőbb gazdasági épüle-
tek álltak rendelkezésére. Ebben az időben a lelkészlakás cselédszobájában 
egy becsületes magaviseletű asszony lakott, aki ezért úgy a lelkészlakás, 
mint a templom tisztán tartásáról, takarításáról gondoskodott. (A  1830. 

  )
A prédikátor lakása az 1830. évi szuperintendensi vizitáció szerint az 

elmúlt évtizedekben nagyon megrongálódott, ezért megerősítésre és javí-
tásra szorult. A kisméretű ablakait ki kellett cserélni, hogy a szobák világo-
sabbak legyenek.

Az 1830-as években két alkalommal tűzvész pusztította el a gyülekezet 
épületeit. 1833. március 25-én úgy a lelkészlak, mint az iskola tetőzete le-
égett, melyeket az év folyamán újjáépítettek. Az egyházközség alig gazdál-
kodta ki a pusztítás okozta károkat, hamarosan egy újabb, még nagyobb 
csapást kellett elszenvedniük. Az 1837. május 5-én délután 2 órakor kelet-
kezett hatalmas „tűzi vész” pedig teljesen porrá hamvasztotta el a paplakást 
a két évvel azelőtt újonnan épített iskolával együtt. A lelkészlakásban tar-
tott szent edények egy része és az egyházközség jegyzőkönyve is a lángok 
martalékaivá lettek. 

A paplak felépítése nem jelentett sürgős feladatot az egyházközség szá-
mára, mivel a lelkész saját házzal rendelkezett. Ennek köszönhető, hogy a 
gyülekezet 1784 óta vezetett anyakönyvei megmaradtak, melyeket a lelkész 
a saját otthonában tartott. 

A teljesen megsemmisült lelkészlak felállításáról az 1839. február 8-án 
tartott gyűlésen tárgyaltak először, amikor a következőt határozták el: „Az 
előző évről megmaradt 153 Ft 13 Kr-ok a gondnokok kezeihez adattak a gyü-
lekezet azon végzésével, hogy a tűzi vész által porrá hamvasztott lakásnak 
újonnan leendő felépítésére apródonként előleges készületek tétetvén az által 
adott summából követ vásároljanak, hogy a súlyosan nyomasztó teher a gyü-
lekezet tagjai által építés alkalmával annál könnyebben viselhető lehessen.”
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A következőkben 1841. szeptember 26-án határozták el, hogy a felépí-
tendő új épületet „kemény anyagból” állítják fel. Az építéshez szükséges kö-
vet az egész és fél izető gazdáknak tették kötelességükké megvásárolni és 
hazaszállítani. Az egész izetők egy öl, míg a fél izetők fél öl kő beszerzésé-
ről gondoskodtak. Akik pedig nem rendelkeztek igaerővel, más szolgálattal 
segítettek hozzá az építkezéshez. A szolgáltatásba bevonták a iliákat is: a 
lócsiakat nyolc, a góriakat és a szelesteiket három-három öl kő beszerzé-
sére, illetve ennek az építkezéshez való szállítására kötelezték. A kőnek az 
építkezés színhelyére szállítása határidejeként 1842. Szent György napját, 
április 24-ét jelölték meg.

Az újjáépítéshez 1842. április végén kezdtek hozzá, a befejezése 1843-ra 
maradt. A lakás magában foglalt 2 szobát, egy cselédszobát és egy kis kam-
rát, de most már cseréptető fedte be az épületet. Az istállót és a színt nem a 
lakáshoz kapcsolva, hanem ettől külön állították fel, hogy a lakás ne legyen 
annyira kitéve a tűzveszélynek.

Az építkezésre 1843 végére ki izettek 578 Ft 12 krajcárt, de még hátra-
lékként maradt 175 Ft 51 krajcár, mely összeget az 1845. év újév napjáig 
szedték be a hívőktől. A iliák lélekszámuk arányában járultak hozzá a fel-
merült költségekhez.

Az 1853. január 13-án tartott gyűlésen elhatározták, hogy az egyház tu-
lajdonát képező telket körülkerítik. Az utca képének emelése érdekében az 
utca felől deszkakerítést állítottak fel. 

A paplak kijavítására 1861-ban került sor, amikor a lehullott vakolatot 
kiigazították, az ajtókat, ablakokat kifestették, a hátulsó szobába pedig egy 
új kályhát állítottak be. Az épülettel együtt tatarozták ki a kamrát is az alat-
ta elhelyezett pincével együtt, melyre új tetőzetet készíttettek, s ezt cserép-
zsindellyel fedették be a régi zsúpfedél helyett.

1864-ben szükséges feladatnak mutatkozott a lelkész istállójának, szí-
nének és fészerének teljes felújítása. Meg kellett javíttatni az épület tető-
zetét, padlását, ajtóit, kapuit és a jászlakat. A felsorolt munkákat Gyurátz 
János 45 Ft-ért készítette el.
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A lelkészlakás tetőzetének újjáépítéséhez 1866. július 1-én egy bizott-
ságot választottak − Guóth Ignác, Hetyésy Pál, Balogh Samu, Tóth Pál és 
Gyurátz János személyében −, akiket azzal bíztak meg, hogy egy áccsal ér-
tekezzenek a munka elvégzéséről. A bizottság a megbízatásnak eleget téve 
Paller Ferenc áccsal szerződött le, és egy cserepessel is megalkudott, ugyan-
akkor a lelkész istállójának tűzfalazását szintén elrendelték. Ezen munkák 
elvégzésére 300 Ft összeget vetettek ki a gyülekezet adózóira.

1873-ban a lelkész kiskertjét bekerítették, és kijavíttatták a tanító kert-
jétől elválasztó kerítést.

Először az 1886. május 2-án tartott gyűlésen vetődött fel a paplak teljes 
átalakításának szükségessége, ezt azonban egyelőre nem tudták megvaló-
sítani a tetemesnek mutatkozó költség miatt, így csak a legszükségesebb 
javításokat végeztették el ebben az esztendőben. 1888-ban az egyházi épü-
letek tetőzetének felújítására került sor, és még néhány kisebb átalakítást 
csináltattak meg a lelkész lakásában. 

Guóth Ignác felügyelő az 1890. január 18-án tartott közgyűlésen elmon-
dott megnyitó beszédében kiemelte a büki hívek vallásos buzgóságát, és 
kérte őket a hitélet további ápolására. „A buzgóságnak jeleit is meg kell mu-
tatnunk s cselekedetekben megbizonyítanunk, miszerint az áldozatoktól sem 
riadunk vissza, midőn az egyházunk kéri tőlünk” − hangoztatta. Beszédében 
kihangsúlyozta a lelkészlak újjáépítésének szükségességét, mely most már 
halaszthatatlan feladatot jelent a gyülekezet számára. „Olyan lelkészi lakot 
kell emelnünk, mely díszére váljék gyülekezetünknek. Bízom a hívek áldozat-
készségében, midőn a lelkészlak korszerű átalakítását indítványozom” − fe-
jezte be szavait.

A gyűlés elfogadta a lelkészlak átalakítására tett javaslatot, sőt még egy 
szobával való bővítéshez is hozzájárult. A munkák elvégzésére azonban 
csak 1891-ben kerülhetett sor. Az újjáépítésre készített tervet 1891. április 
5-én mutatták be a presbitériumnak a költségvetéssel együtt. Örömmel vet-
ték tudomásul, hogy a felsőbüki cukorgyár 14 000 db téglát ajánlott fel az 
építkezéshez. A munkálatok irányítására építkező bizottságot alakítottak, 
melynek sorába Farkas Elemér lelkészt, Guóth Ignác felügyelőt, Riedinger 
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Károly cukorgyári intézőt, Kocsis József és Balogh János gondnokokat, vala-
mint Balogh József és Hetyésy Sándor gyülekezeti tagokat választották meg. 
A lelkes összefogás eredményeképpen 1891-ben elkészült a kor kívánalma-
inak megfelelő lelkészlakás. A szervező munkák fáradhatatlan elvégzéséért 
a gondnokokat jegyzőkönyvi dicséretben részesítette a gyülekezet, s egy-
ben köszönetét fejezte ki Riedinger Károlynak az építkezéshez nyújtott ál-
dozatkész segítségéért.

A lelkész kérésére 1898-ban lakásának ablakaira védő zsalukat készít-
tettek a nyári rekkenő hőség ellen.

A lelkész istállója 1900-ban újból felújításra szorult. Az építés munkála-
tait Ruzsicska János helybeli kőművessel végeztették el. A munkálatok vég-
zése alatt derült ki, hogy a tetőzet fája sok helyen elkorhadt. Elhatározták, 
hogy az egész istállót téglával építtetik újjá, s az eddigi zsúptetőt cseréppel 
váltják fel.

1905-ben a lelkész lakószobájának kályhája hasznavehetetlenné vált, s 
helyette egy új cserépkályhát állíttattak fel. 1908-ban pedig a vendégszobá-
ba helyeztek el egy új vaskályhát. 

A lakás fala 1907-ben annyira átnedvesedett, hogy veszélybe kerültek a 
lelkész bútorai. A vizsgálat megállapította, hogy a fal roskadozó állapotban 
van, s elhatározták gyors megjavíttatását. 1911-ben az egyháztanács elren-
delte az épület ablakrámáinak és zsaluinak befestését, mivel ezek nagyon 
megkoptak. Az ablakokra pedig spalettát szereltettek.

A hamarosan bekövetkezett világháború miatt a szükséges javítások az 
egyházi épületeken elmaradtak. Csak 1922-ben került sor a lelkész és a ta-
nító pajtájának megjavíttatására. A zsúp annyira megrongálódott, hogy a 
bennük elhelyezett takarmányt a beázás veszélyeztette. A további javításo-
kat a pajtákon 1926-ban és 1929-ben végezték, mert a gerendák a beázás 
miatt korhadásnak indultak.

A lelkészlakás udvarán álló, még 1867-ben vályogból épített, zsúppal fe-
dett pajtának és a melléje emelt mosókonyhájának úgy az alapépítménye, 
mint a tetőzete olyan rossz állapotba került, hogy már szinte életveszélyes a 
benne és a körülötte való tartózkodás. Az épület kijavítása pedig úgyszólván 
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lehetetlen. Mivel Fülöp Dezső lelkész az 1932. május 7-i gyűlésen kijelen-
tette, hogy nincs szándékában gazdálkodni, így a pajtára nem lesz szüksége, 
azért javasolta az egyháztanácsnak, hogy az épület lebontását határozatilag 
mondja ki.

A presbitérium az épület megtekintése után úgy határozott, hogy a 
hasznavehetetlen sertés- és barom iólakkal együtt lebontatja. Az esetleg 
felhasználható épületanyag egy részét elraktározzák, a többit pedig árve-
résen eladják. A tömésfalak anyagát pedig a mélyfekvésű kertben terítették 
szét, a lerombolt épület vonalában pedig kerítést emeltek. Az egyháztanács 
egyben ígéretet tett arra, amennyiben a lelkésznek idővel mosókonyhára 
lesz szüksége, arról a káplánlakás átalakításával gondoskodnak, vagy újat 
építenek, úgyszintén sertés- és barom iólakat is emelnek. 

Ezen utóbbiakra hamarosan sor került, mert Fülöp Dezső lelkész az 
1935. március 28-i gyűlésen bejelentette, szeretne disznót és tyúkokat tar-
tani, s kérte, ennek lehetőségét biztosítsák részére. Kérését hamarosan tel-
jesítették.

A lelkészlakás további felújításáról közel három évtizeden át nem esett 
szó. Egyrészt a közben kitört második világháború eseményei, másrészt pe-
dig az azt követő társadalmi, politikai változások miatt. Ekkor Fülöp Dezső 
lelkész igyelmét nem a saját kényelmének biztosítása kötötte le, hanem a 
iliák − Lócs és Gór − templomainak építési gondjai. A lakás helyrehozata-

lára az 1950-es évek nehéz napjaiban nem is gondolhattak. A teljesen el-
hanyagolt épület javítása Komjáthy Lajos lelkészre várt, aki óbudai lelkészi 
hivatalát kényszerült elcserélni Fülöp Dezsővel 1959. szeptember 1-én. 

A némileg megenyhült légkörben, mely országunkban az 1956-os esemé-
nyek után jelentkezett, a presbitérium segélykérelemmel fordult az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatalához az 1960. év első heteiben. 
A kérelemmel kapcsolatos adatok ellenőrzését február hónap folyamán 
Tékus Ottó esperes, kőszegi lelkész végezte el és tett jelentését a püspö-
ki hivatalnak. Az esperes jelentésére a püspöki hivatal 5000 Ft építkezési 
segélyt utalt ki a gyülekezet részére, melyet csak a lelkészlakás javítására 
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lehetett fordítani. Ezek után vette fel a kapcsolatot a gyülekezet vezetősé-
ge a helyi Vegyesipari KTSZ vezetőségével, s megrendelte az ablakok, ajtók 
kifestését. Ez a munka 7793 Ft-ba került, melynek 5000 Ft feletti részét az 
egyházközség pénztárából egyenlítették ki.

Az 1965. december 18-án tartott gyűlésen a felügyelő bejelentette, hogy 
a lelkészlakra vonatkozó építészmérnöki vizsgálat szakvéleménye szerint 
az épületen olyan változtatást eszközölni nem lehet, amely egészségügyi 
szempontból javítaná az állagát, mert a belső szintje alacsonyabban fekszik 
a külső szintnél. Ezek után a gyülekezetnek fel kellett készülnie az új lel-
készlakás megépítésére.

Ez a váratlan helyzet nagy gondot okozott az egyházközség vezetőinek 
annál is inkább, mert a templom javítását még 1966-ban meg kellett olda-
ni, hogy ennek további károsodását megakadályozzák. Az egyházközség 
fennállása óta talán nem volt olyan nehéz helyzetben, mint éppen most, az 
1960-as évek közepén. A nagy feladatok nagy tetteket eredményeztek, me-
lyek első lépését mindjárt a gyűlésen megtették. Az egyháztanács jelenlevő 
tagjai, számszerint 23-an, azonnal felajánlottak 4700 Ft-ot a nemes célok 
megoldása érdekében.

Balogh Lajos (Kossuth u. 7. sz.) egyháztag azt javasolta, hogy az egyház-
tanács tagjai utcák szerint keressék fel a házakat, s tájékoztassák a híveket 
a feladatok nagyságáról és gyűjtsék össze a felajánlott összegeket, a hívek 
által vállalt munkanapokat pedig írják össze. A gyűlés tagjai a javaslatot el-
fogadták, s megbízták a lelkészt, hogy 1966. január 6-ig készítse el a gyűjtő-
íveket, és ezekhez ossza be az egyháztanács tagjait utcák szerint.

Patthy Endre, volt adóügyi jegyző, egyháztanácstag is támogatta a temp-
lomjavítást és a paplak újjáépítésének ügyét. Szerinte a lelkészlakást feltét-
lenül meg kell építeni, és szent meggyőződésként vallja, összefogással és 
megértéssel is lehet építeni. Annak ellenére, hogy nem rendelkezik magas 
nyugdíjjal, a kitűzött cél megvalósítása érdekében az 1967. és 1968. évek-
ben 400–400 Ft-ot ajánlott fel. Példáját a jelenlevők lelkesen követték.
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Ebben a szíveket megdobogtató hangulatban Komjáthy Lajos lelkész is-
mertette a lelkészlak történetét. Megállapította, hogy a lelkészlakás való-
jában egyidős a gyülekezettel, s minden ízében megérett a lebontásra, az 
újjáépítésre. „Igen ám! Hogyan? Miből?” − hangzottak fel a kérdések.

A szakértői vélemény szerint a lebontandó épületek anyaga fedezi a 
költségek 30%-át. Az egyházközség közegyházi segélyre is számíthat, így 
ezzel 50%-os fedezet áll a gyülekezet rendelkezésére. A másik 50% tete-
mesen csökkenthető lenne a hívek által felajánlott önkéntes munkaválla-
lással. Ezt 20%-ra becsülik. A hiányzó 30%-ot pedig pénzbeli adakozással 
kívánják előteremteni úgy, hogy az áldozatra hajlandó hívek 1967-ben és 
1968-ban 100–100 Ft-ot adományoznának a cél érdekében. Ha ezek az ösz-
szegek befolynak, az építkezést 1967-ben meg lehet kezdeni − állapította 
meg a lelkész.

Mindezek igyelembevételével az első helyen állt a templom megjavítá-
sa, és csak ezek után kerülhetett sor a paplakás megépítésére. Az egyház-
tanács megbízta a lelkészt azzal is, keressen kapcsolatot az egyházkerület 
püspökével, és kérje támogatását.

A gyűlés folyamán szóba került az építendő lelkészlakás nagysága is. 
A lelkész a maga részéről szerény méretekre gondolt, de az egyháztanács 
magáévá tette az egyik tagjának véleményét: háromszobás, összkomfortos 
lakást kell építeni már arra való tekintettel is, hogy a gyülekezet hivatalos 
vendégei mindig a lelkésznél szállnak meg.

Az események lavináját most már nem lehetett feltartóztatni. Komjáthy 
Lajos lelkész 1965. december 30-án látogatást tett D. dr. Vető Lajos püspök-
nél, akit tájékoztatott a templomjavítás előkészületeiről és a paplaképítés 
terveiről.

A püspök a lelkész tájékoztatását nagy megértéssel hallgatta meg, és he-
lyesléssel fogadta az egyházközség terveit, melyek sikeres megvalósításá-
hoz megígérte a legmesszebbre menő lelki és anyagi támogatását. Különö-
sen kiemelte a paplaképítés jelentőségét, és hivatkozott arra a gyakorlatra, 
hogy a gyülekezetek igyelme eddig a templomra, mint a paplakra irányult. 
Így állott elő az a helyzet, hogy a lelkészlakások a korunk követelményei 
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által megkívánt szintnél mélyen alacsonyabb színvonalon állanak. Éppen 
ezért az Egyetemes Egyház vezetősége hivatalosan is szorgalmazza az el-
avult, megöregedett épületek megújítását, illetve újjáépítését.

A lelkésznek a püspöknél tett látogatása eredményeképpen 1966 feb-
ruárjában a büki egyházközség beadta a valóságos tényeken alapuló kér-
vényét a Magyar Evangélikus Egyház Segélyosztó Bizottságához, melyben 
kérte az Egyetemes Egyház anyagi támogatását.

A paplaképítés segélyezése érdekében szükséges volt az új épület ter-
vének elkészítése, ezért a lelkész a püspöktől való hazatérése után felkérte 
Popovics József helybeli kőművesmestert, hogy készítse el az építendő pap-
lakás tervét, aki hamarosan három változatot terjesztett elő. Az egyházta-
nács egyhangúan az I. számú tervet tartotta helyesnek és keresztülvihető-
nek, és megbízták Popovics Józsefet az I. számú terv teljes kidolgozásával, a 
költségvetés és az anyagkimutatás elkészítésével.

D. dr. Vető Lajos püspök 1966. október 2-án, a gyülekezetben tett láto-
gatása alkalmával az egyháztanács előtt jelentette ki, hogy a közegyház 150 
000 Ft segélyt ad az új paplak felépítéséhez. Kihangsúlyozta azonban, hogy 
ezt az összeget csak abban az esetben utalják ki, ha az építkezés további fe-
dezetéről az egyházközség maga gondoskodik. E segély megadása azt ered-
ményezi, hogy a gyülekezetnek 90 000 Ft készpénzt kell előteremtenie, me-
lyet 1968 augusztusáig kell összegyűjteni, mivel az ígért közegyházi segélyt 
csak 1968 őszén vagy 1969 tavaszán utalják ki.

Az 1966. december 17-én tartott presbiteri gyűlés az ismertetett tények 
alapján úgy határozott, hogy 1968 őszén megkezdik a paplakás építését, 
és 1969 nyarán befejezik. A szükséges 90 ezer Ft-ot pedig 1968 augusz-
tusáig felajánlások formájában gyűjtik össze a gyülekezet tagjaitól, melyet 
az egyháztanács tagjai végeznek el. Példamutatásként a gyűlésen megjelent 
egyháztanácsi tagok az alábbi felajánlásokat tették, és megérdemlik, hogy 
nevüket és felajánlásukat megörökítsük: 
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1. Komjáthy Lajos 1 200 Ft Áthozat 9 600 Ft
2. Dr. Szabó Imre 1 200 Ft 13. Baráth János 300 Ft
3. Horváth Gábor 800 Ft 14. I j. Németh Gyula 600 Ft
4. Balogh László 800 Ft 15. Fekete Lajos 400 Ft
5. Mogyoróssy 

Ferenc
800 Ft 16. I j. Németh Gyula 800 Ft

6. Németh Sándor 600 Ft 17. Horváth Sándor 600 Ft
7. Tömböly Béla 800 Ft 18. Németh József 800 Ft
8. Balogh Ferenc 400 Ft 19. Patthy Endre 800 Ft
9. Giczi Gyula 800 Ft 20. Fekete Imre 800 Ft
10. Horváth Sándor 800 Ft 21. Gancz János 800 Ft
11. Tóth Pál 800 FT 22. Bedy János 800 Ft
Átvitel 9 600 Ft Összesen 16 300 Ft

A lelkész megható szavakkal mondott köszönetet a megnyilvánult áldo-
zatkészségért, és bejelentette, hogy december 25-én, Karácsony napján, az 
istentisztelet után a hívekkel is közli a gyűjtés elindítását, és kéri őket az 
adakozásra.

Az építkezés megszervezéséig és ennek elindításáig sok feladat és gond 
hárult a lelkészre. Az 1966. december 17-én tartott gyűlésről távolmaradt 
presbitereket a következő hetekben felkereste, hogy ismertesse számukra 
a célkitűzéseket. Ők sem akartak lemaradni társaiktól, és felajánlásaikkal 
együtt 21 300 Ft-ra emelkedett a presbiterek hozzájárulása, amely majd-
nem elérte a gyülekezet hozzájárulási összegének, a 90 000 Ft-nak negyed 
részét.

Az egyháztanács gyűjtésre vállalkozó tagjai 1967. február 5-én indultak 
el a hívek körébe, és mindenhol felolvasták a kísérőlevelet, amely ismertet-
te a gyűjtés célját.

A hívek a paplakásépítés céljaira 1967. április 22-ig 57 ezer Ft-ot aján-
lottak fel, amelyből ezideig 13 405 Ft-ot izettek be. A következő hetekben a 
iliákban szintén szerveztek gyűjtést. 
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D. dr. Ottlyk Ernő püspök 1967 októberében írásban arról értesítette 
a gyülekezetet, hogy a 150 000 Ft közsegélyt 1969 júniusában utalják ki. 
Ennek alapján az építkezést 1969 márciusában kezdhetik el. A régi épület 
lebontása után a lelkész az átmeneti időben családjával a különálló iroda, 
a volt káplánlakás helyiségében húzódott meg, amelyet egyrészt anyagi 
szempontból, másrészt az építkezés felügyelete szempontjából is helyes-
nek találtak.

1967. október 28-ig 35 000 Ft gyűlt össze az építkezés céljaira. Miután 
1968. január 1-vel, az új mechanizmus bevezetésével drágulás volt várható, 
elhatározták, hogy a parkettát, ajtókat, ablakokat január 1-ig megvásárol-
ják. Ez meg is történt, melyre 34 954,16 Ft-ot izettek ki. A meszet, a követ 
pedig 1968-ban szerezték be.

A lelkész 1968. november 28-án arról tájékoztatta az egyháztanács tag-
jait, hogy a cement és homok és kb. 11 m hosszú eternitcső kivételével min-
den anyag rendelkezésre áll az építkezés megindításához. Az eddig megvá-
sárolt anyagokra 10 ezer Ft kölcsönt vettek fel, ugyanakkor az építkezésre 
történt felajánlásokból még 15 000 Ft-ot nem izettek be. Ennek összegyűj-
tését az egyháztagok készségesen vállalták.

1969. január 11-én, az építkezést előkészítő értekezleten az a vélemény 
alakult ki, hogy az építkezés megindításához további pénzösszegre lesz 
szükség, nehogy a munka elkezdése késedelmet szenvedjen. Ennek érde-
kében kérelmet intéztek az Egyház EKLOF Bizottsághoz, hogy a júniusban 
kiutalásra kerülő 150 000 Ft LVSZ segély terhére 40 000 Ft előleget adjanak 
a gyülekezet részére.

Élénk vitát váltott ki a gyűlésen a paplakás udvarán álló két vadgeszte-
nyefa kivágásának kérdése. A két fa előreláthatólag az új épület építésének 
útjában áll. Balogh László gondnok ellenezte a fák kivágatását. Alapos meg-
tárgyalás után úgy határozott az egyháztanács, hogy a fák eltávolítását a 
szükségtől teszik függővé.

1969. március 30-án a lelkész bemutatta a módosított lakástervet az 
egyházközség tagjainak, és beszámolt az építkezés előkészületeiről: „Ha 
igaz az, hogy a nagy dolgok a kicsi dolgok mellett tűnnek ki, akkor az is igaz, 
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hogy a kicsinyek a nagyok mellett eltörpülnek. A szürke hétköznapokban a 
következő munkákat végeztük: mészhordás, mészoltás, kőrendelés és fuva-
rozás, betongerendák és tálcák, eternitpala, eternitcső, bitumen és gömbvas 
beszerzését. Ezek mindennapi kis dolgok. Mégis úgy érzem, hogy a gyüleke-
zetünk életében ezek a kis dolgok nagyra nőnek, és ha Isten is úgy akarja, 
jövő ilyenkorra a templomunk hónaljában magasodik a lelkészlak. Az építés 
megkezdéséhez a nyersanyag 95%-át beszerezhettük.”

A módosított tervre azért volt szükség, mert a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház Építkezési Bizottsága a Popovics Ferenc által készített terven 
változtatást javasolt. Időközben Popovics Ferenc tervezési engedélyét be-
vonták, ezért a pályázata érvénytelenné lett. Erre a Vas megyei Tervező Iro-
daigazgató főmérnökéhez fordultak és felkérték megfelelő terv elkészítésé-
re. Iszak Gábor főmérnök a tervezést elvállalta, és ezt a tervet mutatta be az 
egyháztanácsnak a lelkész.

Az Iszak-féle terv a korábbival szemben 40 m²-rel kisebb és 60 000 Ft-
tal kevesebbe került. A korábbi terv 167 m² volt és 366 000 Ft-ot tett ki, ez 
a terv pedig 127 m²-ével 306 000 Ft. Előnye e tervnek az is, hogy kétszínű, s 
nemcsak a lelkésznek ad otthont, hanem a gyülekezetnek is. Az alagsor ma-
gában foglal egy 94 négyzetméter -es „gyülekezeti termet”, ahol presbiteri 
ülések, kon irmációi előkészítések, gyermek bibliaórák, sőt még istentiszte-
letek is megtarthatók a téli hidegben. Az alagsorban foglal helyet a 16,8 m²-
es lelkészi iroda és a pince. A felsőszinten helyezkedik el a lelkész 3 szobás, 
összkomfortos lakása 9 m²-es belépővel, a konyha, a fürdőszoba és a WC. 

Többen nem értettek egyet a kétszintes megoldással, helyesebbnek tar-
tották a sátortetős építkezést. Az elnökség javasolta, hívják meg a tervező 
főmérnököt, aki 1969. április 23-án el is jött Bükre, hogy megindokolja a 
készített tervet.

Iszak Gábor kiemelte, hogy a büki evangélikus templom műemlék jelle-
gű, amire neki tekintettel kellett lennie. Számításba vette a terepet és a mai 
idők igényeit, valamint az egyházközség anyagi helyzetét. Megmagyarázta, 
hogy a kétszintű építkezés nemcsak korszerűbb, hanem olcsóbb is, mint 
a szélesen elterülő. Az oromfalas megoldásnál kevesebb a törési felület, a 
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tetőszerkezet pedig így a legolcsóbb. A kérdésekre adott válaszok után a 
tervező főmérnök eltávozott.

Az egyháztanács tagjai folytatták a tárgyalást, a tervet illetően enyhülés 
állott be közöttük. A lelkész kiemelte a terv gyakorlatiasságát, majd a fel-
ügyelő ajánló szavai után a tervet az egyháztanács többségében elfogadta, s 
felkérte a lelkészt, szerezze be a régi épület bontási engedélyét, és kérje az 
építkezéssel összefüggő árajánlatokat.

1969. június 13-án tartott gyűlésen a lelkész az engedélyekről és az ár-
ajánlatokról számolt be. A lelkészi jelentés szerint a paplaképítési engedély 
korábban került a gyülekezet birtokába, mint a régi épület bontási engedé-
lye. A Járási Tanács V.B. Építési és Közlekedési Csoportja, Szombathelyen 
1969. április 30-án kelt 9478-3/1969. számú, május 3-án megérkezett en-
gedélye az építkezést lehetővé tette, de a bontási engedélyt csak június 2-án 
keltezték, és ezt június 6-án hozta meg a posta. Ezt követően a bontás mun-
káját el is kezdték.

Az építkezési munkálatok elvégzésére mindössze két ajánlat érkezett a 
gyülekezethez. A kőmüvesmunkára Popovics Ferenc büki kőművesmester, 
a bádogos munkára, és vízvezeték szerelésre pedig Payr Henrik kapuvári 
mester pályázott. Popovics Ferenc árajánlata nem lépte túl Iszak Gábor által 
készített irányköltségvetést, azért az egyháztanács elfogadta. Ezt annál is 
inkább meg kellett tennie, mert más pályázó nem volt. Payr Henrik eseté-
ben azonos volt a helyzet.

Popovics Ferenc árajánlata: 55 914,76 Ft, Payr Henriké pedig 27.415.00 
Ft volt. Mindkét költségvetés azonban tartalmazott olyan tételeket, ame-
lyeket csökkenteni lehetett vagy teljesen el lehetett hagyni. Miután a gyü-
lekezetben a takarékossági szempontokat kellett érvényesíteni, így az elő-
irányzott tételeket összeségében 8000 Ft-tal kívánták csökkenteni. Így a két 
munka a 83 329,00 Ft helyett 75 329,00 Ft-tal elvégezhető.

Patthy Sándor és Németh Gyula (Gyüszü) azt kifogásolták, miért nem 
kértek költségvetést a helybeli Vegyes KTSZ-től. A lelkész szerint a szövet-
kezet csak vontatottan végezte volna el a munkákat, s a költségvetésnek 
díjaként 5-7%-ot számítottak fel, ami ebben az esetben 15.000 Ft váratlan 
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kiadást jelentett volna. A KTSZ sem az építkezés megkezdésének, nem a be-
fejezésének időpontját nem tudta megjelölni, így a bizonytalan lehetőséget 
az egyházközség nem vállalhatta. 

Balogh László gondnok a házi vízvezeték szerelés motorizálását kifo-
gásolta azért, mert a községben folyamatban van a törpevízmű létesítése, 
melyből a víz már az 1970-es évek elején a paplakba is bevezethető lesz. A 
lelkész nyugtalanságát fejezte ki a gondnok kifogása miatt, s e kérdésben a 
döntés elhalasztását kérte.

A felmerült viták után az egyháztanács Popovics Ferenc kőműves és Payr 
Henrik bádogosmester árajánlatát elfogadta.

A lelkészlak építkezésének lebonyolítására és ügyeinek folyamatos inté-
zésére az egyháztanács építkezési bizottságot nevezett ki, melynek tagjai a 
két gondnok mellett Fekete Imre, Fekete Lajos és Németh József lettek. A ki-
nevezéssel egyidőben megbízták őket Popovics Ferenccel való tárgyalásra, 
míg Payr Henrikkel történő megbeszélésre a gyülekezet lelkészét küldték 
ki, miután ő Kapuváron lakott.

Mindezek után megkezdődhetett a paplak építése. Az Istentől kapott 
indítás, erő és bátorság megmozgatta az egész gyülekezetet. 1969. június 
5-én fogtak hozzá a régi épület lebontásához. Ezen a napon esett az eső, de 
ez a belső munkálatokat nem akadályozhatta meg. Eljöttek a munkálatok 
végzésére a gyermekek, itt voltak a padlószegő és falakat döntő fér iak, a 
téglákat tisztogató és ezeket rakásba helyező asszonyok. Eljöttek a iliákban 
élő testvérek Górból, Szelestéről és Lócsról. Kezük nyomán duzzadt a re-
mény és mélyült a teljesedésbe vetett hit.

Június 10-én a régi ház cserepeinek leszedésére került sor. Apró kezek 
adták tovább a zsindelyeket és rakták katonás sorba a kerítés mellé. Június 
22-én a falak döntése következett. Ebben a munkában 65 büki hívő szor-
goskodott. Így történhetett meg június 28-án az új lelkészlakás helyének 
kijelölése a régitől távolabbra, ezzel teret nyitottak az eddig elzárt templom 
elé. Másnap pedig megkezdődött az alapásás, mely munkában nagyon so-
kan vettek részt: Górból négyen, Lócsról tízen, Szelestéről öten, Bükről pe-
dig negyvenöten, összesen hatvannégyen fogtak hozzá az épület alapjainak 
megásásához.
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Közben folyamatosan végezték a régi épület romjainak eltakarítását, 
amely munka augusztus 8-ig tartott. Heteken át lomha rendetlenségben 
ásítozott a lebontott vályogfal maradványa, a téglák pedig dohos, penészes 
szagot árasztottak ki magukból. Mindezek kilátástalannak mutatták a jö-
vendőt annyira, hogy még az alapásás napján is akadt néhány ember, akik-
nek az volt a véleménye, hogy semmi sem lesz ebből a paplakból.

Július 19-én indult meg a fundamentum betonozása, augusztus 11-én 
pedig elkezdték a falak rakását. Ettől az időtől kezdve folyamatosan és zök-
kenő nélkül haladt a munka a kívánalmaknak megfelelően. Egyetlen egy-
szer sem történt meg az, hogy anyag- vagy munkáshiány miatt állni kellett 
volna. Október 10-ére befejeződött a tetőzet lefedése, november 28-án már 
a beablakozott épület belső falai is elkészültek.

A továbbiakban igen sok munkába került a templom előtti s az új paplak 
körüli telek rendezése, a járdák megépítése és a kerítés betonelemeinek el-
készítése. Az épület külső bevakolása május 20-a helyett, közel egy hónap-
pal később, június 15-én indulhatott meg, s csak június 24-én, szerdai na-
pon fejeződött be. Részint a késésnek, részint a nagyon lejtősödő teleknek 
volt tulajdonítható, hogy a kerítést az előírt határidőre − az avatás napjára 
− elkészíteni nem lehetett. A telek egyik sarkától a másikig 130 cm az esés, 
mely rendkívül megnehezítette a kerítés szintezését.

A november 28-án félbemaradt építkezés 1970. március 10-én a kőmű-
ves, villanyszerelő, bádogos, vízvezeték-szerelő és asztalos munkákkal foly-
tatódott. Ezekkel párhuzamosan elkészült a paplakhoz és a templomhoz 
vezető járda, valamint a kerítés és a telek rendezése. Így tervezett és június 
28-ára kitűzött avatási ünnepséget nem kellett az építkezés késése miatt 
elhalasztani.

1970. június 28-a jelentős napként vonult be a gyülekezet történetébe. 
A tíz órakor megszólaló harang lelkészlak avatására hívta az egyházközség 
tagjait. Megjelentek Komjáthy Lajos lelkész, dr. Szabó Imre felügyelő elnök-
lete mellett az egyháztanács tagjai, az anyagyülekezet, valamint a góri, lócsi 
és szelestei leánygyülekezet hívei. Az ünneplő egyházközség vendégei vol-
tak D. dr. Ottlyk Ernő püspök és hitvese, Szabó Lajos, a Vasi Evangélikus 
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Egyházmegye esperese és felesége, Fülöp Dezső óbudai lelkész, püspöki 
titkár, Kőszegi Tamás kerületi lelkész, a helybeli római katolikus egyház-
község plébánosát helyettesítő dr. Csóka Lajos bencés tanár és a római ka-
tolikus egyházközség küldöttsége.

A lelkész imádsága után a gyülekezet felügyelője az ülést megnyitotta, 
üdvözölte a közgyűlés vendégeit és az ünneplő gyülekezetet. Ezt követően 
dr. Csóka Lajos köszöntötte a püspök urat, a gyülekezet lelkészét és az egész 
ünneplő gyülekezetet.

Ezután a gyülekezet lelkésze felolvasta a paplak építésének történetét, 
ismertette az építés költségeit, mely a következőképpen alakult:

Közegyházi segély 220 000,00 Ft
Az egyházközség 
hozzájárulása

211 939,20 Ft

Ebből: készpénz 80 919,20 Ft
az anyag értéke 52 000,00 Ft
a munka értéke 79 020,00 Ft
Bevétel összesen 431 939,20 Ft
Kiadás összesen 413 175,32 Ft
Maradvány összesen 18 764,88 Ft

A továbbiakban még várható kiadás 28-30 ezer Forintra volt tehető. Ez 
az összeg az 1970. évi paplaképítési adományokból lett biztosítva.

A gyülekezet lelkészének ismertetése után Fülöp Dezső, volt büki lelkész 
állt az ünneplő gyülekezet elé, és a múltba tekintő szavakkal emlékeztetett 
a büki egyházközség korábbi építkezéseire: a lócsi, a góri templom megépí-
tésére. Ezekkel indokolta, hogy neki a büki szolgálata idején már nem volt 
módja egy új lelkészlak megépítésére. Kiemelte e legújabb építkezés fontos-
ságát, és végül a gyülekezetre, az új paróchiára és ennek majdani lakóira az 
Isten áldását kérte.

Ezt követően Komjáthy Lajos lelkész köszönetet mondott az egyház-
megye vezetőinek a paplak megépítéséhez adott bátorító szavaikért és a 
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nyújtott anyagi segítségért, valamint a Vas megyei Tervező Iroda igazgató 
főmérnökének, Iszak Gábornak, aki az épületet megtervezte.

Felsorolta azokat az iparosokat, akik az építkezésben részt vettek. 
Popovics József és ia, Popovics Ferenc, valamint sógora, Németh János vé-
gezték a kőmüvesmunkát. Németh Gyula, Németh József és Vasvári József 
ácsok, Nagy Tibor tetőfedő, Payr Henrik kapuvári bádogos és vízvezeték 
szerelő, Reiber Lajos lócsi, Soós Károly büki asztalosok, Boda Sándor vil-
lanyszerelő, Bedy János lakatos járultak hozzá az építkezéshez.

Köszönettel adózott azoknak a híveknek, akik ingyen munkájukkal nyúj-
tottak igen hathatós segítséget: Patthy Endre az üvegezésben, Fekete Imre, 
Boda Dezső, Orbán György a műkövezésben, Németh Ferenc pedig a kerítés 
betonlábazatának felállításában. Önkéntes munkájuk közel 10 ezer Forint 
megtakarítást jelentett a gyülekezet számára. 

A hűséges társadalmi munkások közül kiemelte Böndicz József, Csaplovits 
Dániel, László István, Takács Sándor és Németh Gyula híveket, akik mindig 
munkába álltak, ha hívták őket. Őket dícséri a templom és az új paplak előt-
ti, valamint az ezeket körülvevő tér rendezettsége és tisztasága.

A lelkész kiemelte, hogy még sokan vannak, akiket fel kellene venni a 
hűség listájára. Az egyházközség hívei 1317 ingyen munkanapot fordítottak 
a lelkészlakás építésére, amit az egyháztanács 79.020.00 Ft-ra értékelt.

Nagyon sok időt, fáradságot fordított e munka megvalósítására Komjá-
thy Lajos lelkész, aki nagyon sok látogatást tett híveinél. Ennek köszönhető, 
hogy a hívek úgy az anyagyülekezetben, mint a iliákban 85%-ban helyt-
álltak. Áldozathozatalban példás magatartást tanúsított az egyháztanács 
minden tagja élén dr. Szabó Imre felügyelővel, Balogh László gondnokkal és 
Tóth Pál másodgondnokkal.

A lelkész beszámolójában a következő befejezést tette: „Dícsőség legyen 
Istennek, hogy megépülhetett ez a ház! Adjon otthont olyan embernek, aki 
őszinte lélekkel tudja ajkára venni Sámuel szavait: „Szólj Uram, mert hallja 
a te szolgád!”

Az épületet átadó ünnepség után az egyháztanács megbízta Kováts Vik-
tor építészt, a Vasi Ev. Egyházmegye szakértőjét a műszaki ellenőrzéssel. 
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Ennek során megállapítást nyert, hogy Popovics Ferenc a munkások bére 
címén 34 641,00 Ft-ot számított fel, holott ezeket a gyülekezet bocsátot-
ta rendelkezésére. A kőmüves mester követelése 68 556,62 Ft, amelyre az 
egyházközség már 50 300,00 Ft-ot ki is izetett. A munkások bérének le-
vonása után az építőnek csak 33 915,62 Ft követelése lehet. Ezek szerint a 
gyülekezet Popovics Ferencnek 16 385,00 Ft-tal többet izetett.

A szakértő ezen kívül a kőműves munka kivitelezésében is több kifogást 
talált, mert több helyen nem a tervnek megfelelően készült el a munka. 

Több hozzászólás után az egyháztanácsban az a nézet alakult ki, hogy 
az egyházközségnek, mint erkölcsi testületnek a békés megoldásra kell tö-
rekednie. Ezt követően azt a megállapítást fogadták el, hogy írásban közlik 
Popovics Ferenccel a műszaki ellenőrzés eredményét.

Ezt követően Popovics Ferenc nem ismerte el a műszaki ellenőrzés által 
tett megállapításokat. Az egyházközségnek pedig minden igyekezete elle-
nére sem sikerült a mesterrel megegyezésre jutni. Ezután az egyháztanács 
határozatot fogadott el, s ezt kivonat formájában megküldték Popovics Fe-
rencnek. (1971.  7-  )

Ennek hatása nem maradt el. A végleges elszámolást 1971. február 17-
én a felügyelő lakásán készítették el. Ennek értelmében az egyházközség 
az 5000 Ft-os követeléssel szemben 1700 Ft-ot izet Popovics Ferencnek, 
viszont az általa elvitt építkezési anyagok fejében 610 Ft meg izetését kéri. 
(1971.  20-  )

1971 áprilisában az új kerítés is elkészült, melynek feketére való festését 
határozták el.

Még 1971-ben sor került a régi lelkészi iroda eladására is, melyet a gond-
nok közvetítésével Csaplovits Gábor fodrász, büki lakos 9.500 Ft-ért vásá-
rolt meg. Az egyháztanács elhatározta, hogy a ház vételárából a templom 
igen szükséges bádogoztatást végezteti el, mely hamarosan meg is történt. 
(1971.  2-  )

1972. május 19-én az új lelkészlakba bekötötték a vízvezetéket. Ebben 
az esztendőben előkészítették a templom előtti téren a talajt a parkosításá-
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hoz. A tervező kertész elgondolása alapján és segítségével elültettek rózsa-
töveket és az élősövényhez szükséges alanyokat.

1973-ban a paplak nyugati oldalán megépítették a nélkülözhetetlen 
fészert és a szemétgödröt. (1974.  31-  ). Ezen a 
gyűlésen elhatározták, hogy beszereltetik a lakásba a központi fűtést is. Ezt 
még 1974. év folyamán meg is valósították.

A hosszú, évekig tartó munka, küzdelem, amely az emberi gyengeségek-
ből kifolyólag sok ellentéthez is vezetett, végre meghozta gyümölcsét. Áll az 
új lelkészlakás, hogy hirdesse az utókor számára a lélekből fakadó, összefo-
gáson alapuló termést. Az 1970-ben elkészült és felavatott lelkészlakás ad-
jon otthont a szeretet hirdető evangélikus lelkészeknek még további évszá-
zadokon át. Az utódok pedig őrizzék meg az építés nehéz munkáját irányító 
lelkész, Komjáthy Lajos emlékét és azoknak a híveknek áldozatkészségét, 
akik szinte a semmiből tudtak újat teremteni.

A tanítói lakás

Az evangélikus egyházközség 1784. évi megalakulása után hamarosan 
megépült a tanító lakása is. Ebben az időben egy tanító oktatta az iskolába 
járó evangélikus gyermekeket.

A fennmaradt írások szerint a legelső tanítólakás egybeépült az iskolá-
val, a kor szokásainak megfelelően. Az épületben a következő helyiségeket 
találhattuk: egy szoba, egy konyha, egy kamra, majd az iskolaterem. Mö-
götte helyezték el az istállót, a szekérszínt és a disznóólat. Az egész épület 
gerendatalpakon állott, a falai tömésből készültek.

Ez az „iskolaház”, ahogy abban az időben nevezték, 1833. március 25-
én tűzvész áldozata lett. A leégett épületet 1834-ben teljesen újjáépítették, 
mely ben a következő sorrendben helyezkedtek el a helységek: egy szoba, 
konyha, ezt követte az „iskolaszoba”, a kamra, a két marhára való istálló és 
a szekérszin. Mögötte épült a téglából emelt sertésól a felette elhelyezett 
tyúkóllal.
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1837. május 5-én ismét tűz pusztította el a tanítói lakást, vele együtt az 
iskola tantermét. A gyakori tűzesetek miatt az iskolát a tanítói lakástól kü-
lön építették meg, még ebben az esztendőben egy tanteremmel, a templom 
nyugati oldalán, ugyanakkor a tanító lakásának felépítésére csak 1842-ben 
került sor, és a régi tanterem helyén még egy lakószobával is kibővítették.

Az 1868. január 26-i közgyűlésen Szente György tanító azt kérte a gyü-
lekezettől, hogy egy színt építsenek részére a telek végében. Kérésére úgy 
nyilatkozott a közgyűlés, hogy ezt nem tartja keresztülvihetőnek, mert a 
templom körül sok a zsúpos épület, melyek ki vannak téve a gyakori tűzve-
szélynek. A közgyűlés azt ajánlotta, hogy a tanító keressen a faluban bérlet-
ként egy alkalmas helyet, s egy mérő gabonát ad neki a gyülekezet bérleti 
díjként.

Nem volt alaptalan a gyülekezet aggodalma, mert 1868. augusztus 5-én, 
délután három órakor a gyülekezet épületei közelében támadt tűz a taní-
tó lakását ismét elhamvasztotta. Hamarosan megtették az intézkedéseket 
az épület felújítására. A határozat szerint a tornácot meghagyták, ahova 
téglaoszlopokat építettek, az istálló és a tanítói lakás köré pedig tűzfalat 
emeltek. Az udvarra kiszögellő kis szobát sem bontották le azzal a meg-
okolással, hogyha idővel segédtanítóra lenne szükség, ezt a szobát az ő 
rendelkezésére bocsátják. Erre azonban nem került sor, mert rövidesen, 
1871-ben a templom nyugati oldalán álló iskolaépülethez egy második 
tantermet építettek, és a két tanterem közé helyezték el a második tanító 
szobáját egy előtérrel.

Az épület tetőzetének felépítésével, helyreállításával Paller Ferenc 
ramóci ácsmestert bízták meg, aki az eddigi zsúpos tetőt cserépzsindelyes-
re alakította át. A tűzkárért az Első Általános Magyar Biztosító Társaság 235 
Forint összeget izetett ki a gyülekezetnek.

A tanító és a lelkész udvarát határoló léckerítés javítására az eddigiek 
folyamán többször is sor került. 1872-ben és 1879-ben az elkorhadt részt 
deszkakerítéssel pótolták.

1881-ben a tanító részére 3 öl széles és 5 öl hosszú kőlábakon álló, desz-
ka oldalú és zsúppal befedett pajtát építettek.
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1886-ban Ruzsicska János középbüki kőművesmester végezte el a tanító 
konyhájának átalakítását és a lakás kéményének megigazítását.

A tanítói lakás rozzant és korhadt ablakainak újakkal való kicserélése 
1888-ban halaszthatatlanul szükségessé vált. A munkát a nyár folyamán 
végezték el.

1892-ben a pajtát újra kellett zsúpoltatni, ugyanakkor a sertésólak tető-
zetét is kijavították, és az elkorhadt vályúkat újakkal cserélték ki.

1898-ban a tanító lakásának ablakaira védő zsalukat készítettek a rek-
kenő nyári hőségek ellen.

1899-ben mozgalom indult meg annak érdekében, hogy a már rendsze-
ressé váló második tanító részére – eddig rendszerint káplánok töltötték 
be a második tanítói állást – lakást vásároljanak. Először a Templom utcá-
ban álló Skriba-féle házat szemelték ki erre a célra. Az alapos vizsgálat után 
ettől a vételtől elálltak, és Hetyésy Sándor javaslatára néhai özv. Dosztál 
Antalné házát tekintették meg. Miután a törvényes örökösök Amerikában 
éltek, levélben vették fel velük a kapcsolatot. Két hónap múlva megérkezett 
válaszukban az állott, hogy a házat nem szándékoznak eladni. (A ház a Tor-
kos sorban áll ma is, és Udvardy Sándor lakik benne!)

Ezen sikertelen kísérlet után többen özv. Szente Györgyné, volt evangé-
likus tanító neje házát ajánlották megvételre. (Ez a ház Középbükön állott, 
és a legutóbbi időkig „Hasza-ház” néven ismerték. 1973-ban Enzsöl Ferenc 
vásárolta meg, aki a régi épületet 1975-ben teljesen átépítette.). A közgyű-
lés 1800 Ft vételárat ígért a tulajdonosnak, de ő ezt kevesellte. Ezt követő 
hosszabb alkudozások után 2000 Ft-ot ígértek. Az alku 1899 júniusában 
létre is jött, és Szente Pál kismartoni ügyvéddel megkötötték a szerződést 
azzal, hogy a tulajdonos november 1-én átadja a lakást a gyülekezetnek. Ha-
marosan azonban kiderült, hogy az épületet tekintélyes adósság terheli, így 
az ebből várható bonyodalmak miatt a közgyűlés lemondott a házvételről. 
A másodtanítónak pedig kárpótlásként egy évre 80 Ft különdíjat szavazott 
meg a közgyűlés.

A másodtanító lakáskérdése csak az új iskola 1906. évi megépítésével 
oldódott meg, amikor az iskola épületéhez egy kétszobás modern lakást 
építtettek.
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1904-ben a tanító udvarán fúrott kutat készíttettek, amely azonban a ta-
lajviszonyok miatt nem sikerült. A következő esztendőben kővel kirakott 
ásott kutat csináltattak. 1905-ben a tanító konyhájának kigödrösödött „föld-
jét” hozatták helyre, ugyanakkor a pajtájának zsúpfedelét is kijavíttatták.

1908-ban a lakás tönkrement esőlevezető csatornáját hozatták rend-
be, s egyúttal az épület külső vakolatát is kiigazították, majd a falat fehérre 
meszelték. 1910-ben a hátulsó szoba elkorhadt padlózatát javították meg, 
1911-ben pedig az utcai kapu kicserélésére került sor.

1926-ban Kisfaludy Károly kántortanító bejelentette, hogy a tanítói la-
kásba kíván költözni. Mivel a lakásban Hajas Kálmán nyugalomba vonulása 
óta, tehát 12 éven át senki sem lakott, az épület majdnem lakhatatlanná 
vált. A lakás megvizsgálására kiküldött bizottság véleménye szerint a leg-
szükségesebb javítások 12–14 millió koronába kerülnek. A gyűlés úgy ha-
tározott, hogy a lakást rendbehozatják.

Az 1928. év őszére a kántortanítói lakás északi fala erősen megrepede-
zett és kifelé hajolt. A tél közelségére való tekintettel nem kezdtek bele az 
építkezésbe, hanem a veszélyeztetett részt aládúcolással biztosították. A 
megroggyant fal kijavítására 1929 nyarán került sor, amikor a kidőléssel 
fenyegető részt új téglafallal pótolták.

A közel száz esztendős épület a javítgatások, foltozgatások ellenére sem 
felelt meg az egészségügy követelményeinek. Falai átnedvesedtek, nyílás-
záró szerkezetei korhadásnak indultak. Egyre többen nyilvánították ki azt a 
véleményt: új épületet kell emelni, vagy a közelben egy jókarban levő lakást 
vásárolni. 1938-ban eladásra került Hajas Kálmán, volt kántortanító háza, 
mely közvetlen közelébe esett a gyülekezet meglevő épületeinek. Itt tehát 
az alkalom, hogy a megvételre felkínált házat megvegyék annál is inkább, 
mert a jelenlegi lakás szinte teljesen lakhatatlanná vált.

1938. szeptember 4-én a gyülekezet árajánlatot kapott a Hajas-örökö-
söktől, akik 10 000 pengőt kértek a házért. Ezt az egyház vezetői sokallták, 
mire újabb árajánlattal 8000 pengőre engedték le az összeget. Ezt az árat 
is soknak tartotta az egyháztanács, melynek válaszára az eladók nem adtak 
több engedményt. Erre az összegyűlt tanács úgy határozott, hogy új épü-
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letet emelnek, s ennek végrehajtásához 1939. december végén kérelmet 
nyújtottak be az egyházhatósághoz. A kerület esperesétől 1940. január 29-i 
keltezéssel megérkezett a válasz:

„Az Egyházmegyei Elnökség az E. T.VII. t.c. 10. §-a értelmében az egyház-
megyei presbitérium utólagos jóváhagyásával engedélyt ad arra, hgy a büki 
ev. gyülekezet kántorlakása halaszthatatlan megépítési költségeinek fedezé-
sére 10%-os különkivetést folyamatosíthasson és az ekként kivetett rendkivüli 
járadékot beszedhesse.

Mivel a rossz állapotban levő kántortanítói lakás megépítése sürgő-
sen szükségessé vált, annak megépítését az építési költségeknek 10%-os 
különkivetéssel a gyülekezetnek rendes közgyűlése egyhangúlag elfogadta, s 
mivel továbbá a gyülekezet az építéshez szükséges összeget az évenként meg-
ismétlődő különkivetésekből, a lebontandó kántortanítói lakás eladásából, 
esetleges állami és megyei segélyből előteremti, az egyházmegyei elnökség az 
engedélyt megadta. – Dr. Ajkay István s.k. egyházmegyei felügyelő és Böjtös 
László s.k. esperes.” (1940.  14-  )

Megszületett tehát a határozat a rossz állapotban levő kántortanítói la-
kás lebontására, illetve újjáépítésére. A tervek szerint az építkezést 1941-
ben kezdik meg, mert az addigi 10%-os különkivetésből két év összege áll 
rendelkezésre. Ezen kívül számításba vették, hogy a bontás anyagának el-
adásából, valamint az állami és megyei segélyből előteremthetnek annyi 
összeget, amennyi az építkezés megvalósításához szükséges lesz. A közgyű-
lés megbízta a gyülekezet felügyelőjét és lelkészét, hogy a segély ügyében 
Budapesten, illetve Sopronban személyesen járjanak el.

Az 1940. június 16-án tartott gyűlésen a lelkészi beszámoló szerint el-
jártak a vármegyénél a segély ügyében, de jelenleg a vármegye nincs abban 
a helyzetben, hogy a kántortanítói lakás építéséhez segélyt tudjon nyújtani. 
Remény van azonban arra, hogy a minisztériumtól kaphatnak segítséget, 
mert felkérték az iskolaköteles gyermekek számát, a gyülekezet vagyoni 
helyzetét, az iskolai, valamint a gyülekezeti költségvetést és az épület terv-
rajzát a költségvetéssel együtt.
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A gyülekezet vezetősége már arról is gondoskodott, hogy a lakás lebon-
tása után Mészáros Ernő kántortanító részére lakást biztosított. Hajas Kál-
mán házának kibérléséről tárgyaltak a tulajdonosokkal.

A szépen elkészített tervek a háborús helyzet miatt nem valósulhat-
tak meg, mert segélyt a minisztériumtól sem kapott a gyülekezet. Így más 
irányba igyekeztek sürgős megoldást keresni, hiszen a tanítói lakás össze-
dőléssel fenyegetett.

1941. május 17-én az elnök bejelentette az egyháztanácsnak, hogy Ko-
vács mérnök megvételre ajánlotta a házát, a volt Feiglstock-féle épületet 18 
000 pengőért. Megkezdődött az alkudozás a tulajdonossal, s a többszöri 
tárgyalás, egyeztetés után az egyháztanács 15 000 Pengőt ígért a büki 921. 
hrsz. alatti 648 négyszögöl területen fekvő házért a hozzátartozó mellék-
épületekkel együtt.

A ház négy szobából, mellékhelyiségekből, üzlethelyiségekből, az ehhez 
tartozó kisebb magtárból és egy kb. 70 vagon gabona befogadására alkal-
mas magtárból állt. Az épülethez tartozott egy jó karban levő pajta és egy 
rosszabb istálló. A terv szerint a pénzügyi fedezet egy részét a magtár és 
a pajta lebontásából, a régi kántortanítói lakás anyagából, a többit pedig a 
különkivetésből befolyt összegből biztosítja, a még fennmaradó hátralékot 
pedig kölcsön felvételével kívánja kiegyenlíteni a gyülekezet.

A közgyűlés 1941. június 29-én az elnökség mellé a házvétel lebonyolí-
tására négytagú bizottságot jelölt ki: Balogh János, Balogh Géza, Giczi János 
és Fekete Sándor egyháztanács tagjai személyében.

Az épület megvásárlása ezek után hamarosan megtörtént a beígért 15 
000 pengőért, és a megvételét úgy a földművelésügyi hatóság, mint a had-
testparancsnokság jóváhagyta.

1941 decemberében a megvásárolt ház árának ¼ részét ki izették, míg 
a többi akkor került kiegyenlítésre, amikor Kovács tanácsos a lakást bér lő 
Schmidt Aladár kereskedőnek felmondott. Erre pedig február 1-én került 
sor.

Az 1942. április 26-án tartott gyűlésen a lelkész örömmel jelentette be, 
hogy a gyülekezet a tanítói lakás megvásárlására 7500 pengő államsegélyt 
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kapott. Ezek után a ház renoválása került szóba, és megbízták Fekete Sán-
dor ácsmestert, hogy készítsen tervet a ház átalakításáról, illetve rendbeho-
zataláról és ezek költségvetéséről, továbbá arról, előre láthatóan mennyit 
kap a gyülekezet a lebontandó lakás anyagáért.

1942. május 14-én a presbitériumnak bemutatták a Popovics József kő-
művesmester által készített új épülettervet, utána pedig ismertették Fekete 
Sándor ácsmester és Németh Sándor kőművesmester részletes tervét a re-
noválásról, a kisebb átalakításokról és a lebontandó épületrészek eladásá-
ból származó bevételről. A presbitérium mindkét tervet vizsgálat alá vette, 
és alapos megvitatás után a renoválás és kisebb átalakítás mellett foglalt 
állást. A boltajtót és a boltból a lakásba vezető ajtót befalaztatták, a szobák 
padlózatát kicserélték, a vizes falakat víztelenítették, az ajtókat, ablakokat a 
kijavítás után átfestették. Árverésen eladták a pajtát, az istállót, a kocsiszínt 
és az udvaron álló mosókonyhát.

A megvásárolt épülettel egyidőben az iskolaépülethez kapcsolódó osz-
tálytanítói lakásban is probléma jelentkezett. Az épület keleti sarkán levő 
fal erősen megnyílott, sürgős javításra szorult. Ezt úgy oldották meg, hogy 
a repedést betömték.

Az 1943. február 7-én tartott közgyűlésen felszólították Mészáros Ernő 
kántortanítót, hogy a helyreállított épületben kialakított lakást március 31-
ig foglalja el, mivel a régi házat sürgősen eladják. A kért határidőre az átköl-
tözés meg is történt. A kiürített lakás lebontását gyorsan elvégezték, majd 
a templom környékét és az előtte felszabadult területet teljes egészében 
parkosították, rendbehozták. A munkálatok elvégzésében nagy segítséget 
nyújtottak a Nőegylet tagjai.

1948-ban mélyreható változás állt elő az egyházi épületek tulajdonjogá-
ban. Az 1948. június 17-én bekövetkezett államosítás nyomán a gyülekezet 
elvesztette épületeit, melyeket a továbbiakban az állam vett át kezelésre.

1948. július 4-én és 18-án az államosítással kapcsolatos kérdésekről és 
az ezt követő intézkedésekről tárgyaltak. Megállapították, hogy az állam az 
egyházközség iskolával összefüggő vagyonát átvette, és adósság az egyház-
községet nem terheli.
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A közgyűlés arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kántortanítói helyi 
javadalmak a gyülekezet tulajdonába maradjanak továbbra is. Ugyancsak a 
templom javadalmává váljon a templom mellett fekvő és lebontott kántor-
tanítói lakás helye, melyet még 1942-ben és 1943-ban parkosítottak.

A gyülekezet azt is kérte, hogy az 1942-ben vétel útján megszerzett la-
kást hagyják vissza kántorlakás céljára annál is inkább, mert a telken levő 
üzlethelyiség és magtár bérlete a gyülekezet javát szolgálja. Amennyiben 
az ingatlanok az állam tulajdonába mennek át, a magtár és az üzlethelyiség 
értékének megtérítése iránt az igényét fenntartja a gyülekezet. Ugyancsak 
kérték az I júsági Ház meghagyását az egyház tulajdonában, mert ezt iskolai 
és tanítási célokra soha sem használták. A kérelemben az is szerepelt, hogy 
hagyják meg szolgalmi jogként az iskolaudvaron való átjárást az I júsági 
Házhoz.

A felsorolt kérések csak részben teljesültek. Az 1942-ben megvásárolt 
lakás és melléképületei az állam tulajdonába mentek át, azonban a lebon-
tott régi lakás telke az egyházé maradt, úgyszintén meghagyták az I júsági 
Házat is a gyülekezetnek.

Ezzel hosszú, küzdelmes, de építő kora zárult le a büki gyülekezetnek, 
amely közel két évszázadon át irányította híveinek oktatását, és nyújtott 
vigasztalást számukra nehéz napjaikban.

Az iskola és az oktatásügy

A gyülekezet a többi egyházi épülettel egy időben építtette meg iskoláját 
is, amely a kor szokásainak, gyakorlatának megfelelően a tanító lakásával 
összefüggően, ennek folytatásaképpen készült tömés falakkal és zsúptetővel. 
Mint zsúpfedelű épület sokszor volt kitéve a tűzveszedelmeknek. Így égett 
le először 1833. március 25-én, rövid idő múlva pedig másodszor is 1837. 
május 5-én a többi egyházi épülettel − lelkész- és tanítólakással − együtt.
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Az újjáépített iskolateremben a következő bútorzatot és felszerelést írtak 
össze 1845-ben: „öt asztal két paddal együtt, egy számvető fekete tábla tartó-
jával együtt, 12 fali tábla, egy hosszú kalaptartó, egy katedra, egy halott előtt 
vitetni szokott kereszt.” (A    1845- .)

A gyakori tűzesetekből okultak a gyülekezet vezetői, mert az 1837. évi 
tűzvész után az iskolát elválasztották a tanítói lakástól és ettől teljesen el-
különítve építtették fel a templom telkének nyugati oldalán. Az egyházköz-
ségre nagy teherként nehezedett a leégett épületek újjáépítése, mert még 
az 1844. október 6-i gyűlésen is arról tárgyaltak, hogy „az újonnan épített 
egyházi épületek költségeinek egy része izetetlen lévén, ennek pótlása és 
födözése a gyülekezetre tartozik.”

1859. január 20-i gyűlésen felvetődött az iskola bővítésének gondolata. 
Eszerint a meglévő tanterem mellé egy új tanterem szükséges, mert a tanu-
lókat csak zsúfoltan lehet elhelyezni. Ez pedig nagyon megnehezíti a tanítás 
munkáját, és ilyen körülmények között a fegyelmezés is nagy gondot jelent 
a tanítónak. „Az építkezéshez szükséges készpénz és anyag egy része már ren-
delkezésre áll” − állapította meg a jegyzőkönyv. 1859. január 30-án jegyző-
könyvben örökítették meg Felsőbüki Nagy Pál nevét, valamint Simon József 
középbüki lakos és Fejér István majsai ispán emlékét, akik adományaikkal 
az iskolaépítés céljait szolgálták. Az első 50 Ft-ot, a második 12 Ft 30 Kraj-
cárt, míg az utóbbi 25 Ft-ot adott át a gyülekezet gondnokainak.

1859-ben az akkori gondnokok, Hetyésy István és Balogh György az is-
kolaépítés költségeire (anyagbeszerzésre) Mihály i János alsóbüki lakostól 
kölcsönt vettek fel egy esztendőre. Ennek lejárta után a kölcsönt csak úgy 
tudták vissza izetni, hogy eladták azt a fél hold földet, melyet Kovátsits Já-
nos tanító még halála előtt adományozott a gyülekezetnek. Ennek lebonyo-
lításával az 1860. évben megválasztott gondnokokat, Tamaska Sándort és 
Kiss Dávidot bízták meg.

A második tanterem építése a felmerült nehézségek – nem volt meg 
a teljes pénzfedezet, nehéz volt a politikai helyzet, valamint a tanító hiá
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nya miatt évről évre kitolódott, s több mint egy évtizednek kellett eltelnie, 
hogy az iskolabővítést az 1868. évi XXXVIII. tc.-ben rögzítettek alapján vég-
rehajthatták. 29

Közben 1864-ben szükségessé vált az iskola ablakainak kicserélése két-
szárnyúra, mert az addigi egyszárnyú ablakok nem biztosítottak kellő me-
leget a tanteremben a téli időszakban.

Az 1866. január 22-i presbitériumi gyűlésen az i júság oktatásának új 
területét jelölték ki. Többen indítványozták, hogy a meglevő faiskolában 
oktassák a fák kezelését. A jegyzőkönyv erről a következő megállapítást te-
szi: „..., hogy ennek foganatba vétele, − mint amely az i júságnak az ártatlan 
foglalkozás mellett erkölcsét nemesbíti, s a munkásságra szoktatja őket, sok 
haszontalanságok s pajkosságtól elvonja, a fatenyésztést vele megkedvelteti, 
s így annak becsét felfogva, jövőre a gyermekek között jelenleg annyira elter-
jedt rossz szokástól, t. i. a fák megrongálásától is visszariasztja − már tovább 
vétkes közönyösség vádja nélkül el nem halasztható.”

Ezt követően elhatározták, hogy a régóta kijelölt és használt faiskolában 
a fákat kivágják, és az így megtisztított területen a tavasz folyamán elkezd-
hetik a munkálatokat. Az i júság oktatásával Szente György tanítót bízták 
meg. A határozat ellenére egy év múlva sem tettek semmit annak végrehaj-
tása érdekében. A fákat kivágták, el is adták, de ennél több nem történt. Újra 
felkérték Szente György tanítót, hogy a kérdéses terület további kitisztíta-
tásáról gondoskodjék. Fogadjon fel valakit, aki ezt a munkát elvégzi, utána a 
saját hasznára beültetheti a faiskolának szánt helyet, sőt ezen felül pénzösz-
szeget is ajánlottak részére. 

Az 1869. október 24-i gyűlésen komoly formában vetődött fel a tanulók 
iskolai mulasztásának kérdése. Ez minden bizonnyal az új népoktatási tör-

29 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában: ez a korszakos 
jelentőségű, Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott 
népiskolai törvény, amely ─ több nyugat-európai államot is megelőzve ─ előírta a 
tankötelezettséget, és kimondta, hogy minden szülő vagy gyám köteles gyermekét 
annak 6 éves korától 12 éves koráig iskolába járatni. Az első hazai tanügyi törvény 
rendelkezése alapján a korábbi népiskolákat hatosztályos elemi népiskolává kellett 
átszervezni.
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vény hatására került a gyűlés törvénysorozatába. Figyelmeztették a hanyag 
szülőket, hogy gyermekeiket rendszeresen küldjék iskolába, mert különben 
a törvény szigorát alkalmazzák velük szemben. A lelkész pedig arra kérte az 
iskolaszék tagjait, hogy havonként legalább egy alkalommal látogassák meg 
az iskolát. Ugyanezen a gyűlésen határozták el, hogy a soproni evangélikus 
tanítóképző fenntartására a reájuk eső részt elvállalják.

Hamarosan terítékre került az iskola fejlesztésének ügye, melyet az 1868. 
évi törvény értelmében kellett végrehajtani. Legelőször az 1871. február 
26-án tartott egyházközségi gyűlés tárgyalta a fejlesztés sürgető feladatát. 
Guóth Ignác, a gyülekezet felügyelője ekkor terjesztette „a számosan egybe-
sereglett hívek” elé Balogi Károly királyi tanácsos és tankerületi felügyelő 
1871. február elején küldött leiratát, melyben a Sopron megyei tankerületi 
iskolatanács 1870. december 5-én tartott ülésének határozatára hivatkozva 
felhívta a többi között a büki evangélikus gyülekezetet a népnevelési tör-
vény értelmében iskolájának „szaporítására, felszerelésének növelésére”, va-
lamint javaslatot tett a római katolikus iskolával való egyesülésre, vagyis a 
községi iskola megszervezésére.

A gyűlésen nagy visszhangot és ellenállást váltott ki a tankerületi fel-
ügyelő leirata. A felvett jegyzőkönyv megállapítása szerint: „A büki ev. egy-
házközség ámbár sajnosan vette a protestáns önkormányzat azon megsér-
tését, hogy ezen kormány főhatósági felhívás a községi előljáróság útján, az 
egyházi főhatóság mellőzésével jutott kezeihez. Mindazon által óvását nyil-
vánítván ugyan ezen szokatlan eljárás ellen, a fent nevezett főhatósági felhí-
vást, mint a népnevelés ügyét előmozdító intézkedést, komoly szándékkal és 
buzgósággal tárgyalás alá vévén határozta:

„A büki ev. gyülekezet bár éppen nem volna ellene a községi oskolai szer-
vezetnek, de tudván azt, hogy a kath. testvérek, kik a helybeli cukorgyár hat-
hatós segítségével csak most állították és szervezték felekezeti oskolájukat, 
alig lennének hajlandók velünk a népnevelés ügyében közösködni, tehát a 
testvéri együttlét megzavarását ki kerülni óhajtván; ha bár megerőltetett 
áldozattal is, fel fogja tartani és szervezni felekezeti oskoláját. Tudván azt, 
hogy mostani oskolai helyisége a gyülekezetnek nem is elégséges a gyári és 
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vasúti forgalom következtében megszaporodott i jú nemzedék befogadásá-
ra; és belátva azt, hogy egy tanító egy teremben a legnagyobb erőfeszítéssel 
sem képes 150 gyermeket a mai kor színvonalán álló nevelésben részesíteni, 
a mai conventben elhatározta, a már elébb tervezgetett második oskolának 
még ez évben leendő felépítését és egy segédtanítói állomásnak felállítását. E 
végre egy bizottságot küldött ki kebeléből, melynek feladata leend az építési 
tervet és költségvetést március végéig elkészíteni és az elnökségnek benyúj-
tani. Tagjai ezen bizottságnak: T. Berzsenyi Gyula úr elnöklete alatt: Balogh 
Sámuel, Szabó István gondnokok közreműködésével Alsóbükről Hetyésy Ist-
ván, Koppányi Lajos, Tóth Pál, Szente György tanító úr, Középbükről Tamaska 
Sándor, Szabó Imre, Hetyéssy Pál, Felsőbükről Balogh János, Szedenits István, 
valamint Baranyai Mihály a gyülekezet jegyzője.”

A gyülekezetnek tehát nem volt más választása, hozzá kellett fognia az 
iskola bővítéséhez. Az építés ügyében kiküldött bizottság pedig hamarosan 
benyújtotta tervét, melyet 1871. április 10-én az alábbiak szerint fogadott el 
a egyháztanács: Az új tantermet a mostani iskola elé építik fel három öl hosz-
szúságban és ugyanolyan szélesre, mint a másikat. A két tanterem közé egy 
két öl belső világosságú szobát készítenek a második tanító számára, mely 
előtt lesz egy bejárati rész, amelyből jobbra és balra nyílnak az ajtók az isko-
latermekbe, középen pedig a segédtanító szobájába. Az új tanterem padlá-
sát stukatúrozottan készítik, a talaját pedig kipadlózzák, mindkét tantermet 
szellőztető lyukakkal látják el, a padok pedig szétszedhetők lesznek. 
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Az iskola sematikus alaprajza:

Az összefogás és az akarat csodát művelt, melynek eredményeképpen az 
új tanterem 1871 szeptemberében elkészült, s most már megoszthatták a 
150 tanulót a két tanító között. Az építkezésre költött kiadások 781 Ft 59 
Krajcárt tettek ki az alábbi részletezés szerint:

Tízezer darab faltégla (3000 db 10 Ft-jával, 7000 db pedig 13 Ft-jával a 
rakodópénzzel együtt) 121 000 Ft

1. Az 1784-ben épült templom
2. Ugyanebben az évben készített
sekrestye
3. 1826-ban emelt torony
4. Az 1837. évi tűzvész után épített
iskolaterem

Az 1871-ben kibővített iskolaépület:
5. A második tanterem
6. A második tanító szobája
7. A bejárati rész: belépő
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Áthozat 123 Ft 0 Kr
1400 db faltégla és 3000 
db cserépzsindelyért

73 Ft 68 Kr

Ácsmesternek iskolatető 
készítéséért  

205 Ft 0 Kr

Kőművesnek a falak 
megépítéséért

103 Ft 0 Kr

A kőművesek és az 
ácsok segítőinek 

1 Ft 80 Kr

28 mérő mészért 39 Ft 20 Kr
Az asztalos munkáért 138 Ft 0 Kr
Vasárusnak kályháért és 
más vasakért  

61 Ft 56 Ft

Jánosa úrnak kályháért 
és megrakásáért 

28 Ft 5 Kr

4 ablakhoz bádog 
pörgettyűkért és 
üvegezésért

7 Ft 30 Kr

Az iskola építése 
összesen

781 Ft 59 Kr

Az 1872. január 25-i közgyűlésen a tantermek fűtésére 4 ½ öl fát álla-
pítottak meg, ezen kívül pedig minden iskolába járó gyermek 10 krajcárt 
tartozott fűtési díjként be izetni a tanítónak. Ugyanekkor a segédtanító szo-
bájának fűtésére egy öl fát szavaztak meg.

1872. december 8-án az iskola előtti szabad területet a tanulók testgya-
korló helyének jelölték ki, s a következő tavasszal elvégeztették a térség el-
egyengetését.

1873. január 5-én a konvent az ismétlő iskolások − a 13–15 éves gyer-
mekek − helyzetével foglalkozott. A szülőket felszólították, hogy ehhez a 
korosztályhoz tartozó gyermekeiket a három téli hónapban: december, ja-
nuár és februárban ismétlő iskolába járassák. Ezzel kapcsolatban megálla-
pították: „Sajnos, több hívő nem tesz eleget szülői kötelességének.” Hosszabb 
vita után abban egyeztek meg, hogy a szülőket nem kényszerítik a 13–15 
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éves gyermekeik iskolába küldésére, ezt mindenkinek a lelkiismeretére és 
belátására bízták, a vasárnapi iskola látogatását azonban kötelezővé tették, 
sőt erre büntetéssel, a törvény szigorával is rászorították a szülőket.

Berzsenyi Gyula, a gyülekezet felügyelője 1847-ben megvásárolta az is-
kola részére a torna tanításához szükséges szereket és eszközöket, melye-
kért a gyülekezet vezetősége köszönetét fejezte ki.

A tanulók létszáma évről évre emelkedett, és ez azt eredményezte, hogy 
a kicsik tantermében csak zsúfoltan lehetett elhelyezni a tanulókat. Ezért 
1884-ben elhatározta a vezetőség, hogy ezt az osztálytermet megnagyob-
bítják egy öllel. Ezt még ennek az évnek a nyarán végre is hajtották.

Nagy gondot és nehézséget jelentett ebben az időben a tankönyvek, kü-
lönösen a Luther Káté beszerzése, ezért a következő tanévben a tanköny-
veket megjelentetésük helyén vásárolták meg. Az iskola javára tett alapít-
ványok kamataiból 1886-ban egy új földgömböt vásároltak és beszereztek 
egy fekete írótáblát is, mert a régi már nagyon megkopott.

Már évek óta nagy problémát jelentett az iskola fűtésére szükséges fa 
elhelyezése, ezért 1886-ban egy megfelelő nagyságú fáskamrát építtettek. 
Az iskola padlója is nagyon megkopott, ezt szintén kijavíttatták.

Az egyháztanács tagjai a korábbi határozatoknak megfelelően több alka-
lommal tartottak vizsgálatot az iskolában. 1896-ban nagy dicséretben ré-
szesítették Tóth Kálmán segédlelkész tanítót, akinek vezetése alatt nagyon 
szép eredményt értek el a gyermekek a tanulásban.

A századforduló előtti években a megye vezetői több alkalommal fog-
lalkoztak a tanítási idő pontos betartásával, amely abban az időben nyolc 
hónapot jelentett. 1896-ban Simon Elemér főispán az egyházi iskolákhoz 
intézett leiratában a nyolc havi tanítási idő betartását sürgette, s kérte az 
iskolavezetőket, állapítsák meg pontosan a szorgalmi időt, melyre a főispán 
a szeptember 15-től május 15-ig terjedő hónapokat javasolta. A büki evan-
gélikus gyülekezet közgyűlése a helyi igényeket igyelembe véve a tanítás 
idejét október 1-től május 31-ig állapította meg. 

A csepregi járás főszolgabírája 1902. október elején átiratot intézett a 
gyülekezethez, amelyben utasította a vezetőket, szüntessék meg azt a gya-
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korlatot − ez más iskolákban is hasonlóképpen történt −, hogy a gyermekek 
takarítanak az iskolában. A rendelet szerint a gyermekek a továbbiakban 
nem végezhetnek seprést. Ezt követően a gyülekezet egy asszonyt szerződ-
tetett, aki naponként végezte a takarítást, havonként pedig egyszer felsú-
rolta a tantermeket.

Az eddigi gyakorlat szerint az evangélikus iskolába jártak a községben 
élő zsidó családok gyermekei. 1902-től kezdve bevezették, hogy minden 
zsidó gyermek után szüleik iskolafenntartás címén évenként 3 koronát kö-
telesek izetni.

1902. november 26-án a lelkész bejelentése nagy izgalmat váltott ki a 
gyűlés tagjai között. A közlése szerint november első napjaiban a gyüleke-
zet iskoláját meglátogatta Sopron vármegye királyi segéd-tanfelügyelője, 
aki nemcsak a tanulmányi előmenetelt ellenőrizte, hanem az iskola felsze-
relését és az épület állagát is megvizsgálta. Az utóbbiakra nézve szomorú 
megállapításokat tett. Elsősorban alacsonynak, szűknek, sötétnek találta a 
tantermeket, s a berendezést pedig kritikán alulinak minősítette.

A segéd-tanfelügyelő a jelentést felterjesztette a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztériumhoz, a gyülekezetet pedig az iskola termeinek magasí-
tására és korszerű berendezésére utasította. Tájékoztatásul azt is közölte, 
hogy a kormány nem ad államsegélyt az iskola építésére, de kérhetik az első 
tanító izetéskiegészítését, bár ennek megadásában sem reménykedhetnek. 
Mindezek után a segéd-tanfelügyelő megállapításait közölték a püspökség-
gel és várták utasításait.

A püspöki leirat arról értesítette a gyülekezetet, hogy az első tanító 
izetéskiegészítésére nincs szükség, az iskolaépítésre pedig segélyt nem ad 

az állam. Gyurátz Ferenc püspök a gyülekezet igyelmébe ajánlotta Guóth 
Ignác, elhalt felügyelő 6000 négyszögöl belsőségének a rajta levő épületek-
kel való megvételét, ahol alkalmas elhelyezést kaphat az iskola és az egyik 
tanító lakása is. A püspök megállapítása szerint idővel az utódok ezen a he-
lyen új templomot is építhetnek, így ezen a telken lehetőség nyílna a temp-
lom kivitelére az utca vonalába.
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Alapos megvitatás után a közgyűlés úgy döntött, hogy a kedvező alkalmat 
felhasználják, és az örökösökkel keresik a megegyezés lehetőségét. Ennek 
lebonyolítására Farkas Elemér lelkész elnökletével bizottságot választottak 
Mesterházy Lajos és Tóth János gondnokok, továbbá Balogh József, Horváth 
Sándor, Hetyésy Sándor konvent tagok és Nagy József jegyző személyében.

Hamarosan kiderült, hogy a gyülekezet elkésett a vásárlással, mert köz-
ben Hetyésy Lajos alsóbüki gazda megalkudott a Guóth-örökösökkel, így az 
ő kezére került az egyház által kiszemelt épület a telekkel együtt. Ezek után 
Hetyésy Lajos felajánlotta, hogy a templomhoz közel fekvő régebbi házát a 
885 négyszögöl területtel hajlandó eladni az egyházközségnek 4600 koro-
náért. Az 1902. december 29-én tartott gyűlésen alaposan megtárgyalták a 
jelen levő Hetyésy Lajos ajánlatát, melyet előnyösnek tartottak, mert a telek 
közel fekszik a templomhoz. Hosszú alkudozás után a gyülekezet 4400 ko-
ronáért megvásárolta az egész belsőséget a rajta álló épületekkel együtt.

A megegyezés után Jánosa Ferenc felügyelő azt ajánlotta a gyűlésen 
résztvevőknek, hogy a megvásárolt telek déli oldalán, Görbitz Sándor szom-
szédságában engedjen át egy részt az Olvasóegyletnek, ahova az egyleti ta-
gok felépíthetik székházukat. Annál is inkább kérte javaslata támogatását, 
mert az egyesület összeforrott az evangélikus gyülekezettel.

A közgyűlés helyesléssel fogadta a felügyelő indítványát, és az Olvasó-
egylet részére a Görbitz Sándor felőli oldalon egész hosszában, kb. 100 öl 
területet átengedett, négyszögölenként 5 koronáért.

A vételár le izetésére vonatkozóan abban állapodtak meg Hetyésy Lajos-
sal, hogy azt két részletben fogják teljesíteni. Az első részletet 1903. Szent 
György napján, amikor a ház és a telek a gyülekezet tulajdonába kerül, a má-
sik részletet pedig 1903. Szent Mihály napján egyenlítik ki. Ezen megálla-
podás után elhatározták, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól 
kérik a kijelölt iskolaépítési határidő elhalasztását, mivel a telekvásárlással 
úgyis nagy terhet vállalt magára a gyülekezet.

A megvásárolt ingatlan birtok ki izetésére a közgyűlés 4000 korona ki-
vetését határozta el, mely összeg felét 1903-ban, a másik felét pedig 1904-
ben szedik be.
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1903. január 22-én ismét foglalkoztak az iskolaépítéssel, s Jánosa Ferenc 
felügyelő a gyülekezetet szigorú takarékosságra igyelmeztette, és a híveket 
áldozatkészségre hívta fel. Utalt a felekezetnélküliség romboló hatására, és 
az iskola feladataként jelölte meg a vallásosság ápolását. Ezért is tartja fon-
tosnak egy korszerű iskola megépítését.

1904 szeptemberében az új iskolaév kezdésekor a lelkész felhívta a 
szülők igyelmét arra, hogy gyermekeiket rendszeresen küldjék iskolába, 
mert a jövőben a legnagyobb szigorúsággal ellenőrzik az iskolakötelezett-
ség megtartását. Ennek ellenére a tanév végén azt állapították meg, hogy az 
ismétlő iskolások rendetlenül jártak iskolába, és sokan az évzáró vizsgákon 
sem jelentek meg. Ezért több szülőt felelősségre vontak, és 2 korona bün-
tetéssel sújtottak.

Nagyon szép példáját mutatta meg az áldozatkészségnek Farkas Elemér 
lelkész, aki az 1905. február 5-i gyűlésen 100 koronát adott át a gyülekezet 
gondnokának az újonnan építendő iskola céljaira. Kifejezte azt a reményét, 
hogy az új iskola még ebben az évben (1905) felépül. A hívek nagy lelkese-
déssel támogatták az iskolaépítés ügyét. Vele kapcsolatosan szóba került a 
második tanító lakásának építése is, mellyel kapcsolatban az az álláspont 
alakult ki: az iskolával együtt és vele egy időben kell megépíteni. Ezek után 
úgy döntöttek, hogy a költségek előteremtése érdekében az építkezéshez 
csak 1906-ban kezdenek hozzá.

1905 júniusában már hozzákezdtek az építkezés előkészítéséhez. A 
Répce folyó medréből kavicsot termeltek ki azok az egyházközségi tagok, 
akik fogattal nem rendelkeztek, míg a fogatos gazdák feladataként jelölték 
meg a kitermelt kavics behozatalát az építkezés helyére.

1905 decemberében elkészült az építendő iskola terve, s a presbitérium 
tagjai december 30-án testületileg tekintették meg az építkezés színhelyét, 
ahol abban állapodtak meg, hogy az új épületet az utca hosszában állítják 
fel az eddigi ház vonalától beljebb. Megállapodtak abban is, hogy a költség-
vetés készítését Gróf Károly helybeli építőmesterre bízzák, amit ő − mivel 
jelen volt a szemlén − a szokásos 2%-os honorárium helyett 1½%-ért el is 
fogadott.
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1906. január 7-én már a szükséges intézkedéseket beszélték meg. A 
tervrajzot egyhangúan elfogadták, s az elhelyezésről úgy határoztak, hogy 
nem a telek közepére építik fel az iskolát, hanem az Olvasóegylet felé eső 
részre. Beosztották a tégla helyszínre szállítását, és kimondták, aki a ráeső 
részt nem teljesíti, annak a költségére szállíttatják oda. A téglát Balogh Fe-
renc gyárából vették meg. Akik pedig nem rendelkeztek fogattal, azok az 
épületek lebontásánál gyalognapszámot teljesítettek.

Közben felmerült annak a kérdése is: „Mi legyen a régi iskola épületével?” 
A határozat szerint a kisiskola termét meghagyják, melyet két részre osztva 
káplánszobává és lelkészi irodává alakítanak át. Ezt a munkát 100 korona 
díjért Gróf Károly építőmesterre bízták. Arra is döntést hoztak, hogy az új 
telken levő pajtát egyelőre meghagyják a jelenlegi állapotában, s felhasznál-
ják az iskola fűtőanyagának elhelyezésére.

Farkas Elemér lelkész 1906. január 25-én újabb 100 koronát ajánlott 
fel az iskolaépítés céljaira, ugyanakkor elvállalta a kisiskola átalakításának 
költségeit is. Az utóbbi ellen azonban az egyházközség tiltakozott azzal a 
megokolással, hogy lelkészét többre becsüli, minthogy tőle ilyen nagy áldo-
zatot elfogadjon.

Ezen a gyűlésen ismertették a cukorgyár igazgatóságának átiratát is, 
melyben a gyár arról értesítette a gyülekezetet, hogy 800 koronát ad az új 
iskola építési költségeihez. További felajánlások is érkeztek erre a célra: dr. 
Takáts József orvos 50 koronát, Benky Vilmos vendéglős a nála rendezett 
iparos bál jövedelméből 5 koronát, báró Solymossy Ödön nagylózsi nagy-
birtokos 500 koronát, Hajas Béla felsőlövői főgimnáziumi tanár 20 koronát, 
Feiglstock Benő kereskedő és téglagyáros 20 koronát adományozott. Az 
adományokat levél útján megköszönték a nagylelkű felajánlóknak.

A költségvetés szakértői felülvizsgálatára Riedinger Károly cukorgyári 
tiszttartót kérte fel a gyülekezet, aki azt tanácsolta, hogy az építkezéshez 
ne használják fel a régi épületek anyagát, Gróf Károly pedig a tervezett költ-
ségvetésből 5–6%-ot elengedhet. Gróf Károly a véleménynyilvánítás után 
bejelentette, hogy 5%-ot enged el, ezen kívül pedig lemond a költségve-
tés elkészítéséért járó 1½ %-os munkadíjról. Az építkezés megkezdésé-
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hez szükséges volt, hogy a megvásárolt telken álló épületből a lakók minél 
előbb kiköltözködjenek. Ez jelentette a következő feladatot. Miután a lakók 
méltányos követelését teljesítették, megoldották ezt a nehézséget is. 

1906. február 4-én az elkészült tervrajzot és költségvetést felterjesztet-
ték jóváhagyásra a tanfelügyelői és a járási főszolgabírói hivatalhoz. Amikor 
pedig beállt a jó idő, elkezdődtek a régi épületek lebontásának munkálatai, 
és megoldották a felesleges anyagok és törmelékek elszállítását.

Március elején a tervek jóváhagyva visszaérkeztek, és a szerződést meg 
lehetett kötni Gróf Károly építőmesterrel. A szerződést március 11-én két 
példányban készítették el, majd a presbitérium tagjai helybenhagyva alá-
írták. Ennek befejezése után átvonultak a jövendő iskola telkéhez, hogy az 
épület helyét kijelöljék. Egyhangúlag abban állapodtak meg, hogy az Olva-
sóegylettől hat méter távolságra álljon, a lebontott épület vonalától pedig 
másfél méterrel beljebb vitték.

1906. március 20-án került sorra az alapkő ünnepélyes elhelyezése, 
amelybe a következő okmányokat helyezték el:

a) A Dunántúli Egyházkerület egyházi és világi elnökének neveit.
b) A Soproni Alsó Evangélikus Egyházmegye egyházi és világi elnökének 

neveit.
c) A büki gyülekezet tisztviselőinek, a gyülekezet izető tagjainak, a 

iliabeli hívek, a Nőegyleti tagok, a Temetkezési Egylet és a Dalárda 
tagjainak névsorát.

d) Az 1905–1906. tanévben iskolába járó hat osztálynak 135 növendéke 
neve osztályonként kimutatva.

e) Az iskolaépítéshez nagyobb adományt adók névsorát.
 
1906. március 27-én Jánosa Ferenc felügyelő azt indítványozta, hogy az 

új iskola padozatmagasságát három sor téglával emeljék fel, mert a terv sze-
rint alacsony lenne, így a járókelők árnyalakjai zavarni fogják az előadáso-
kat. A helyszínen tett ellenőrzés után a presbitérium hozzájárult a padozat 
felemeléséhez. Azt is elhatározták, hogy a mennyezetül alkalmazott geren-
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dázatot felül elhelyezett mestergerendával erősítik meg. Az építkezés ellen-
őrzésére egy szűkebb körű bizottságot választottak, melynek tagjai: Tóth 
János és Szabó Sándor gondnokok, Balogh József, Hetyésy Lajos és Horváth 
Sándor presbiteri tagok.

A bizottság tagjai megállapodtak az építőmesterrel, hogy a tanítólakás-
ban „mászó kéményt” és hozzá sütőkemencét, katlant és takaréktűzhelyet 
építenek be. 1906 májusában végeztek a régi iskola lebontásával, s az innen 
kikerült törmeléket az utak javítására hordatták ki.

Júliusban már gondoskodni kellett az iskolaépítés kiadásainak fedezé-
séről. Pénzt egyelőre a szelestei iókgyülekezettől kaptak 4 %-os kamatra, 
amelyről adóslevelet állítottak ki. Az építkezéssel párhuzamosan elkészí-
tették a bejárati kaput és az utcaajtót, ezen kívül az udvaron levő szennye-
zett kutat is kitisztították.

Az iskola építése a terveknek megfelelően folyt, s augusztus 26-án sor 
kerülhetett az épület felavatására bensőséges ünnepség keretében. Ezen a 
napon Gyurátz Ferenc püspök, Bük község szülöttje 12 teológust szentelt 
fel pappá a büki gyülekezet templomában. A lelkészavatás után az egész 
ünneplő közönség átvonult az új iskola épületéhez, ahol Farkas Mihály 
nagygeresdi lelkész, a kerület esperese tartotta az avatóbeszédet.

Az építés költségei 16 500 koronát tettek ki. Az építkezés megkezdése-
kor 11 500 korona állott a gyülekezet rendelkezésére, melyet a megelőző 
évek kivetéséből, a különböző alapítványokból és adózásokból biztosítot-
tak. A hátralékot pedig a következő évek kivetéseiből egyenlítették ki.

 Az új tanévet − 1906–1907 − rendezett körülmények között kezd-
hették el a nagyszerűen megépített iskolaépületben. Ezzel az evangélikus 
gyülekezet hosszú időre megoldotta az oktatás tárgyi feltételeinek egyik 
legnagyobb problémáját.

Elkészült az új iskola épülete, mely sok kiadást, gondot jelentett a gyü-
lekezet számára, a tantermeket azonban korszerűen be is kellett rendez-
ni. Megvásárolták a padokat, íróasztalokat, fogasokat, és még hiányoztak a 
szemléltető eszközök. Dr. Pacséry Károly tanfelügyelő 1910. június elején 
átiratot intézett a gyülekezethez, melyben kötelességévé tette, hogy az isko-
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la teljes felszerelését szeptember 1-ig szerezzék be. A felszólításnak eleget 
téve az előírt határidőre a legszükségesebb eszközöket be is szerezték.

1911. február 13-án a lelkész ismertette a közgyűlés előtt az iskola fű-
tését szabályozó rendeletet, mely a tanulóktól eddig szedett 20 illér fű-
tőpénzt megszüntette, azt azonban elrendelte, hogy minden beiratkozott 
gyermek után 50 illér szedhető, s az így befolyt összegből iskolai és tanítói 
könyvtárat kell alapítani.

Az iskolát az egészségügyi hatóság 1911 decemberében ellenőrizte, és 
utasítást adott, hogy a tantermeket minden hónapban egyszer fel kell sú-
rolni, hetenként pedig egyszer vizes ruhával feltörölni. A lelkész azonban 
azt ajánlotta, hogy az iskolák padlóját nyaranként olajjal kenjék be, ami a 
padlónak csak előnyére válik, mert tovább tart, mintha folytonosan súrol-
ják. Ezt a lelkészi felfogást erősítette meg a főszolgabíró felhívása 1914-ben, 
mely szerint az iskolák padlóját minden második hónapban be kell kenni 
olajjal. Ezzel megakadályozzák a tanterem elporosodását.

Első József malomtulajdonos 1916 szeptemberében az iskola telkének 
szomszédságában házát és telkét megvételre ajánlotta fel a gyülekezetnek. 
A tárgyalások felvételére hat tagú bizottságot alakítottak, akiket megbíztak 
azzal, hogy kedvező esetben kössék meg a szerződést Első Józseff el. A tulaj-
donos 8000 koronát kért, a gyülekezet pedig 7000 koronát ígért. A további 
tárgyalások azonban eredménytelenek maradtak, így a ház és a telek vé-
teléről lemondtak. Ezzel kedvező alkalmat szalasztottak el, mert az iskola 
telkét, a gyermekek játszóterét növelni lehetett volna. Később a kérdéses 
épület a telekkel együtt Kiss Ferenc cipész tulajdonába került.

1917 májusában felszólítás érkezett a gyülekezethez, hogy a nyári hó-
napokban létesítsen „gyermekkertet” a kisgyermekek részére. Erre azért 
lett volna szükség, hogy az édesanyák gondjait enyhítsék, akik a fronton 
lévő fér iak munkáját is végezték. A közgyűlés úgy nyilatkozott, hogy ezt 
a feladatot a gyülekezet nem tudja megoldani, ellenben a polgári község 
megvalósíthatja.

Az 1919. február 26-án tartott közgyűlésen a lelkész vázolta a közel-
múltban történt változásokat. Véget ért a több mint négy évig tartó pusztító 
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háború, mely a magyar nép számára vereséget hozott. Beszélt az 1918. ok-
tóber 31-i forradalomról, amely elsöpörte hazánk trónjáról a Habsburgo-
kat, évszázados szenvedéseink okozóit. Aggodalom töltötte el a belső bajok 
láttán. Kiemelte, hogy az uralomra került pártok programjában szerepel 
az iskolák államosítása. A továbbiakban hangoztatta: „Így számítanunk kell 
arra a lehetőségre, hogy iskoláinkról, a mi protestáns egyházunk veteményes 
kertjéről le kell mondanunk. Ez magában még nem lenne olyan igen nagy 
baj, legfeljebb a terhek egyenletesebb elosztását jelentené. Főbb aggodalom-
ra ad okot a kormány azon törekvése, hogy a vallásoktatást teljesen száműzni 
akarják az iskolából. Ez az intézkedés a valláserkölcsi nevelés megszüntetését 
jelentené. Az egyházak ezen törekvés ellen a legélesebben fognak tiltakozni és 
követelni fogják, hogy legalább a lelkész taníthassa a vallást az iskolában. Ne 
a vallást űzzék ki az iskolákból, hanem a felekezeti igazgatást!” − hangoztatta 
a lelkész.

1920. augusztus 12-én az egyháztanács elhatározta, hogy az iskolába 
járó más vallású gyermekek szüleitől iskolafenntartás címén a keresztyén 
gyermekek szüleitől 100 koronát, míg az izraelita gyermekek után 200 ko-
ronát kérnek.

Ezen a gyűlésen felvetődött az iskola telkén álló pajta sorsa. Ez olyan 
siralmas állapotba került, hogy összeomlás fenyegette. A további sorsáról 
úgy döntöttek, hogy a pajtát lebontják, és az anyagából a második tanító és 
az iskola részére faházat építenek.

1921. április 17-én már komoly formában tárgyaltak a faház építéséről, 
és e célra 50 000 koronát szavaztak meg. Az építésére meghirdetett pályá-
zatra hárman jelentkeztek, akik közül Ruzsicska János büki kőművesmes-
terre esett a választás, s vele kötötték meg a szerződést 4200 koronáért.30 
A pajta lebontása és a faházak megépítése után szükségessé vált az iskola 
telkének rendezése. A kaputól jobbra eső tanítói kertet (ma a mozi helye)31 

30 4200 koronáért: az összeg valószínűleg elírás a kéziratban, és a helyes 42 000 (azaz 
negyvenkettőezer) korona.

31 Ebben a Kossuth u. 12. szám alatti épületben e sorok írásakor (2015) élelmiszer bolt 
működik. (NS)
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megszüntették és a játszótér nagyobbítására használták fel. A Kiss-féle te-
lek vonalától egyenes kerítést húztak, ami az egész teleknek szabályos for-
mát adott. Az elveszített kiskert helyett a tanító megkapta a lerombolt pajta 
területét. (1922.  6-   .)

1922. április 29-én a tanfelügyelő látogatta meg az iskolát, és az itt ta-
pasztalt eredményért a legnagyobb elismerését fejezte ki a gyülekezet ta-
nítóinak. Az év végi vizsgákat 1922. május 28-án tartották meg a 10 éven 
felüli tanulók részére, míg a kisebbek június végéig jártak iskolába, amikor 
a tanévet hálaadó istentisztelettel zárták be.

A pénz elértéktelenedése miatt az 1923. augusztus 26-án tartott gyűlé-
sen ismét szabályozták a más vallású tanulók után izetendő díjat, melyet 
búzában állapítottak meg. A római katolikus vallásúak tanulóként 5 kg, az 
izraeliták pedig 10 kg búzát izettek.

Az iskola külseje nagyon megkopott, és az 1924. év nyarán a szükséges 
javításokat a gyülekezet elvégeztette. 1925-ben pedig az ablakok és ajtók 
javítására, illetve festésére került sor. Ezeket a munkákat Böröndi Mihály 
helybeli asztalosmester végezte el 1 500 000 koronáért.

1928-ban a VKM32 a gyülekezet iskolájának egy „Minerva” vetítőgépet 
ajándékozott 600 db diapozitív lemezzel együtt 2000 pengő értékben.

Ugyanebben az évben Sopron vármegye alispánja az utóbbi időben a 
ilmelőadások közben tapasztalt borzalmas szerencsétlenségekre hívta fel 

a igyelmet. Leiratában kérte az iskolafenntartókat, hogy a népművelési elő-
adások céljaira szolgáló tanterme bejárati ajtaját kifelé nyílóra alakítsa át. A 
kérésre elhatározták, a IV.–VI. osztály tantermének ajtaját átalakíttatják.

1929-ben az iskolaépület keleti sarka a laza alapra való építés miatt 
(ezen a helyen valamikor kút volt) annyira megszállott és fala megnyílott, 
hogy ennek újbóli és szilárd alapra való helyezése halaszthatatlanná vált. 
Mindezek a munkálatok költségei nem várt kiadásokat jelentettek a gyüle-
kezetnek, melyeket külön kivetés útján teremtettek elő. Balogh Géza gond-
nok jelentése szerint a kiadások 2500 pengőre rúgtak.

32 VKM: Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium.
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A minisztérium által 1931-ben kiküldött egészségügyi főtanácsos ellen-
őrizte az iskolát, aki az ellenőrzés során megállapította, az iskola az egész-
ségügyi követelményeknek megfelel, csupán a fogasoknak a tantermek előtt 
levő tágas folyosóra való elhelyezését rendelte el.

Jelentős esemény történt az 1942–43. tanévben: megnyitották a VIII. 
osztályt, így az eddigi hatosztályos elemi iskola nyolcosztályosra bővült. A 
statisztika szerint ebben a tanévben az iskola tanulóinak száma 96 fő, míg a 
továbbképző iskolások száma 13 fő volt. 

A 30-as és a 40-es években az iskola épületén nem végeztek nagyobb 
átalakításokat, javításokat. Mélyreható változásokat csak a felszabadulás 
után következő esztendők hoztak. Nem az iskola épületében végeztek fel-
újítást, hanem az iskola szellemében, jellegében történt teljes átalakulás. A 
háború vihara megkímélte a gyülekezet épületeit, közöttük az iskolát is, a 
rendkívüli események miatt azonban több ízben akadozott a tanítás mene-
te. A tanítók katonai szolgálata miatt sokszor hónapokig egy nevelő látta el 
az oktatás munkáját, vagy teljesen szünetelt a tanítás.

1945-ben, a háború befejezése után elsősorban a kiesett éveket kellett 
pótolni, mert „a tanulókon nagymértékben meglátszott az elmúlt évek rend-
szertelen tanítása, melyről sem a tanítók, sem a tanulók nem tehettek” − álla-
pította meg a gyülekezet jegyzőkönyve.

A közel 6 évig tartó háború befejezése egyben azt is jelentette, hogy ha-
zánkban elbukott a régi társadalom, és a meghirdetett új rend új eszméket 
hirdetve többek között célul tűzte ki az egységes oktatási rendszert és a 
mindenki számára elérhető általános iskola megteremtését. Ez a célkitű-
zés pedig veszélyeztette a felekezetek által fenntartott és vallási szellemben 
működő iskolák létét.

Az 1946. augusztus 16-i gyűlésen az elnöklő lelkész bejelentette: „A kul-
tuszminiszter 70.000/1946. számú rendelete szerint az iskolákat általános 
iskolává kell fejleszteni, s a községekben fennálló, külön működő egyházi kis-
iskolákat nagyobb iskolaegységekbe kell tömöríteni. A gyülekezetünknek az 
az álláspontja, nem hajlandó az iskola felekezeti jellegéről lemondani.”
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A fenti rendelkezéssel kapcsolatban a Bükön működő két egyház − római 
katolikus és evangélikus − vezetői között azonnal megindultak a tárgyalások 
a két iskola egyesítésének lehetőségeiről és ennek módozatairól. A római ka-
tolikusok így vélekedtek: „Az együttműködést az általános iskola megvalósí-
tása céljából nem ellenzi, és amennyiben az Egyházmegyei Hatóság is helyesli, 
az iskola elindításához a személyi és tárgyi feltételeket átengedi, azonban az 
általános iskolával kapcsolatban újabb terhet magára nem vállal.”

A megindult tárgyalások azonban nem vezettek eredményre, melyről az 
evangélikus egyház 1947. február 16-i gyűléséről készített jegyzőkönyv így 
emlékezik meg: „Iskolánk a lehetőség határáig elment abban az igyekezet-
ben, hogy a kat. iskolával a kooperálást az ált. iskola felállítása érdekében 
elvégezzük. Vissza kellett azonban lépnünk, mivel a kat. egyházközség isko-
laszéki elnöke azzal a kikötéssel élt, hogy a két egyházközség és a politikai 
község által fenntartott ált. iskolában állandóan katolikus legyen az igazga-
tás. Ebbe csak elveink megtagadásával mehettünk volna bele. Éppen azért 
olyan irányú felterjesztést voltam (a lelkész − Kiemelés tőlem: SZJ) kénytelen 
küldeni egyházi felsőbb hatóságomnak, mely rámutatott az elháríthatatlan 
akadályra.”

Ezek után az 1946–1947. iskolai évben a büki ev. iskola V. osztálya a sop-
roni líceum iókintézménye általános iskolájaként működött.

Mindegyik egyház féltette és védte a megszerzett jogait, ennek ellenére 
azonban a megegyezés parazsa nem hamvadt el, tovább is izzott. A felme-
rült nehézségek ellenére a további jó szándékú tárgyalások hatására egyre 
jobban közeledtek egymáshoz a vélemények, és a megértés eredménye-
ként született meg 1947-ben a megegyezés a két egyház között. Az egysé-
ges döntés létrejöttében Sopron vármegye tanfelügyelője, dr. Imre József is 
hathatósan közreműködött, aki tanácsaival segítette az eredményes kibon-
takozást.

1947. augusztus 23-án a két lelkész és a két iskola tanítói tárgyalásra 
ültek össze, melynek nyomán megszületett az együttműködést szabályozó 
megegyezés, melyet a következőkben foglaltak össze:
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1) Az iskola jellege: Részben együttműködő iskola. Az alsó négy osztá-
lyok felekezetként külön maradnak saját épületeikben.

2) Mindkét felekezet kinevez egy igazgatót. Mindegyik felekezet igazga-
tója a saját felekezet iskolájának rendtartására és igyelmére ügyel. 
Egyházi vonalon a jelentéseket a saját igazgató teszi meg, míg állami 
vonalon a katolikus igazgató készíti el a jelentéseket. Helyettese az 
evangélikus igazgató.

3) Tankönyvek az alsó tagozatban saját felekezeti, a felső osztályokban 
állami. 

4) Mindegyik egyházközség gondoskodik a saját iskolájának karbantar-
tásáról, tisztán tartásáról (takarítás), az iskolák jelenlegi felszerelé-
sének (pad, kályha, tábla stb.) javításáról, pótlásáról. A fűtésről 2:1 
arányban a két iskolafenntartó gondoskodik. 

5) Az alsó tagozatban szükséges nyomtatványokról az illető iskolafenn-
tartó gondoskodik, a felső tagozatban azonban a nyomtatványokat és 
irodai szükségleteket, eszközöket 2:1 arányban az egyházközségek 
közösen vásárolják meg. Az utóbbiakról az iskola igazgatói költségve-
tést készítenek, amely költségvetés jóváhagyásához mindkét egyház-
község képviselő-testülete hozzájárulása szükséges. Az elfogadott 
költségvetési összeget 2:1 arányban az egyházközségek az igazgatók 
rendelkezésére bocsátják, akik kötelesek erről évenként egyszer el-
számolni, de mindkét egyházközség vezetője bármikor váratlanul ro-
vancsolást tarthat.

6) Közös bélyegző felirata: „Róm. kat. + Evang. Általános Iskola Igazgató-
sága BÜK.”

A kooperáló iskola katolikus igazgatójává a római katolikus egyházközség 
iskolaszéke Szabó József kántortanítót, az evangélikus presbitérium pedig 
az iskola evangélikus igazgatójává Czuppon Béla osztálytanítót nevezte ki.
(F : S  K : A V   BÜK   

 1918-    , 1973.)
Az 1947–48. tanévben tehát egy régi lappangó vágy teljesült a két isko-

la együttműködésével. Bár ez mindig csak félmegoldás volt, a legnagyobb 



166

eredmény: a holtpontról elmozdultak az eddigi ellentétes nézetek. Az alsó 
tagozat osztályai éppen a vallásoktatás érdekében maradtak külön.

Ez a megállapodás csupán egy évig maradt életben, mert az 1948. július 
1-vel életbe lépett XXXIII. törvénycikk33 teljesen kivette a felekezetek irá-
nyítása alól az iskolákat, és ezeket államivá tette. Ez a törvény intézkedett 
a nem állami iskolák átvételéről és személyzetének állami szolgálatba való 
állításáról. Nem könnyen mondtak le egyházaink erről az erkölcsi és vallási 
alapot nyújtó intézményről, mely közel két évszázadon át erősítette gyüle-
kezeteik életét.

A GYÜLEKEZET LELKÉSZEI ÉS
A VELÜK KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

Amikor a gyülekezet 1784-ben megalakult, a Wittenbergi Egyetemen 
végzett P  D  hívták meg lelkészüknek, aki azonban a meghí-
vást nem fogadta el, mert már előtte Gyönkre34 ígérkezett el.

Ezen sikertelen kísérlet után a gyülekezet vezetői a soproni főisko-
la igazgatóságához fordultak, hogy a végzett lelkészek közül ajánljon egy 
megfelelő személyt. Az ajánlás alapján K  D  i jú lelkészt hívták meg 
az újjászületett gyülekezet első predikátorának, aki 1784. június 20-án fog-
lalta el állását. Mindössze három évet töltött Bükön, majd külföldre ment 
tanulmányai folytatására.

A második lelkész P  F  először Ajkán volt rektor, ahonnan 
1783. szeptember 24-én Bögödére35 került. Perlaki Gábor szuperintendens 

33 1948. évi XXXIII. törvénycikk a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való 
átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonbavétele és személyzetének 
állami szolgálatba való átvétele tárgyában. A jogszabály a kizárólag egyházi célokat 
szolgáló tanintézetek (hittudományi főiskola, diakónus- és diakonisszaképző stb.) 
kivételével valamennyi addig nem állami iskolát állami fenntartásba vett át.

34 Gyönk: település − 2009 óta város − Tolna megyében.

35 Bögöde: valószínűleg elírás, és helyesen a Vas megyei Bögöte község. 
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szentelte fel pappá Dömölkön36, ahol Kis Zsigmond helyét töltötte be. In-
nen hozták Bükre lelkésznek, és 1787. június 17-én foglalta el hivatalát. 
Alsóbükről 1794. augusztus 28-án Vönöckre37 hívták Kövesi Pál helyébe. 
1795-ben részt vett a kőszegi, 1796-ban pedig a hőgyészi38 megyei főgyű-
lésen. 1796. esztendő végén Vönöckön halt meg. Sírjánál Perlaki Gábor fő-
szenior dömölki és Rátz János magasi39 lelkészek becsúsztatták. A vönöcki 
temetőben helyezték örök nyugalomra. Kesergő özvegye állíttatott sírkövet 
sírjára.

Patyi Ferenc után 1794. október 26-án P  L  hívták meg 
lelkésznek, akit november 21-én Bükön szenteltek fel, és azonnal be is ik-
tatták hivatalába. 1808-ig volt a büki gyülekezet lelkésze, utána Malomsok40 
híveit vezette haláláig.

A negyedik lelkész, B  J  1808. június 3-án került a gyülekezet 
élére, melynek híveit 1812-ig vezette, utána Szentlőrinc lelkészévé válasz-
tották.

Az eddigi lelkészek életéről, működéséről csak nagyon kevés adat állott 
rendelkezésünkre, mert a róluk szóló írások legnagyobb része az 1837. év 
május 5-i hatalmas tűzvész áldozatai lett. (A    

: „P  − T   D  A  C   
 H  G   ,  

   1816.    .” − A 
    .)

36 Dömölk: teljes nevén Nemesdömölk. 1903-ig önálló község Vas megyében, akkor 
Kiscell községgel egyesülve kapta a Celldömölk nevet. A XVII. század végétől II. József 
Türelmi rendeletéig a Vas megyei evangélikusok két szabad vallásgyakorlásra kijelölt 
ún. artikuláris helyeinek egyike.

37 Vönöck: község Vas megyében, amely a reformáció kora óta a megye egyik legfontosabb 
evangélikus központja volt, sőt ma is jelentős a lutheránus gyülekezete.

38 Hőgyész: valószínűleg nem a Tolna megyei Hőgyészt, hanem azt a ma Veszprém, 
1950-ig viszont Vas megyéhez tartozó Kemeneshőgyészt takarja a név, amely a jelentős 
evangélikus központ a reformációtól kezdve.

39 Magasi: teljes nevén Kemenesmagasi község Vas megyében.

40 Malomsok: község Veszprém megyében, Győr-Moson-Sopron megye határán.
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A következő lelkész B  F  1812-től 1861-ig működött a büki 
gyülekezetben. Híveinek megállapítása és jellemzése szerint Baranyai Fe-
renc nagyon jó pap volt és „nagy imádkozó”. 1812. július 5-én iktatták be 
a gyülekezet vezetőjének Berzsenyi Lajos esperes közreműködésével. Ba-
ranyai Ferenc Dukán41 született 1785-ben és Mankóbüki Horváth László 
leányát, Esztert vette el feleségül. Erről a „Házassági anyakönyvben” elkülö-
nítve a következő bejegyzést tették:

„Baranyai Ferenc büki predikátor Dukában lakozott érdemes Baranyai 
Jánosnak és feleségének Császár Katalinnak ija, néhai Tek. Mankóbüki 
Horváth László úrnak és hitvese Fodor Katalin asszonynak árvájával, Eszter 
kisasszonnyal. Bizonyságok voltak Tek. Bakódy Mihály úr, több uradalmak 
ügyésze Lócsról, Tiszt. Ivánits Mihály úr locsmándi prédikátor, esküdtetvén 
Tiszt. Vecsey Sándor szakonyi prédikátor.”

A lelkész a házasságával tekintélyes nagyságú földbirtokhoz jutott, és ro-
konságba került a legtekintélyesebb büki családokkal. A ma is használatos 
határnév − Baranyai-tag − tőle nyerte nevét. A lelkész ia, Baranyai László 
Budapesten lett ügyvéd, majd Lócsra jött haza, ahol birtokán gazdálkodott.

1840-ben a lelkésznek járó szolgáltatások között meghatározták, hogy 
az őt megillető fajárandóságot a zsellérek tartoznak összevágni.

1857. január 17-én rendelkeztek az „egyházi uraknak” (lelkésznek, taní-
tónak) járó széna és szalma összegyűjtéséről. Ezt négy exator42 végezte el 
az általuk kihirdetett napon, akik „ezen fáradozásaikért mentesültek a széna 
és szalma megtérítésétől.”

1859. június 19-én tartott gyűlésen a büki és a iókgyülekezetek megje-
lent hívei arról tárgyaltak, hogy a közel fél évszázada a gyülekezet élén álló 
Baranyai Ferenc lelkész munkájának segítésére egy segédlelkészt fogadnak, 

41 Duka: község Vas megyében.

42 Exator: helyesen ’exactor’ (latin), aminek ’adószedő’, ’végrehajtó’ a jelentése.
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és készek lelkészük készpénz izetését felemelni, és ezt „ausztriai értékben43 
számítani.” Ezenkívül kérték a híveket, hogy a segédlelkész tartásához az 
előírt járandóságon felül gabonát adjanak lelkészüknek.

1861-ben az „egyházi urak” panaszolták, hogy a káposztajáradékot hi-
ányosan kapják, mert a hívek nagy része nem szolgáltatja be a rájuk kirótt 
mennyiséget, s inkább hajlandók lennének azt készpénzben megadni. Erre 
elhatározták, hogy a jövőben a káposzta helyett úgy a lelkész, mint a tanító 
öt-öt ezüst Forintot kap.

1861. május 30-án Haubner Mátyás szuperintendens, nagygeresdi lel-
kész levelét tárgyalták meg, aki Baranyai Ferenc lelkész helyettesítésére vo-
natkozóan kért intézkedést a gyülekezettől.

„Baranyai Ferenc olyan súlyos betegségben fekszik, hogy gyógyulásához 
kevés a remény, de még ez esetben sincs kilátás arra, hogy egyházi szolgá-
latot végezzen” − hangzott a gyűlés megállapítása. Ezért arra kérték a 
szuperintendest, hogy olyan gyakorlott lelkészt küldjön a gyülekezetbe, aki 
minden útmutatás nélkül tud egyházi szolgálatot végezni. Az egyházközség 
nagylelkűségére is számíthat a helyettesítő segédlelkész abban az esetben, 
ha lelkészük halála bekövetkezik. Ha pedig továbbra is a gyülekezetben 
kíván maradni, mint segédlelkész, abban az esetben évenként 40 Forintot 
osztrák értékben és két persely jövedelmét ajánlják meg számára.

Baranyai Ferenc lelkész nem sokáig várt a halálra. Súlyos betegségéből 
már nem gyógyult fel, és 49 évi büki lelkészkedése után 1861. június 1-én 
végelgyengülésben meghalt, 76 éves korában. Temetési szertartását Kiss 
Sámuel szilsárkányi44 lelkész és esperes végezte 1861. június 5-én.

Baranyai Ferenc Bükre való meghívása előtt Sopronban mint hitoktató 
tanár működött, büki lelkészkedése idején pedig sokáig mint esperességi 

43 Ausztriai érték: más néven ausztriai értékű forint (’Gulden österreichischer Währung’), 
egy történelmi ezüstalapú pénzegység, mely 1858. november 1-jétől volt az Osztrák 
Császárság (később Ausztria-Magyarország) kizárólagos törvényes izetőeszköze 
1892-ig, az aranyalapú korona bevezetéséig. Egy osztrák értékű forint 100 krajcárral 
volt egyenértékű. 

44 Szilsárkány: község az egykori Sopron vármegyében, ma Győr–Moson–Sopron 
megyében.
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egyházi jegyző szerzett érdemeket. Érdemeit jegyzőkönyven örökítették 
meg.

A hosszú ideig működő lelkész halála után a gyülekezet tagjai elhatá-
rozták, hogy még a lelkészi állás betöltése előtt felemelik, illetve rendezik a 
lelkész izetését, melyet az alább felsoroltak szerint állapítottak meg: 

1) Gabonajárandóság: 100 mérő (egy bécsi mérő 61,5 l), melyből 50 
mérő rozs, 40 mérő búza és 10 mérő árpa.

2) Készpénz 200 osztrák értékű ezüst forint. Ez által megszűntek az ed-
dig izetett széna, szalma és főzelékféle illetmények.

3) Tűzifa 8 öl hazaszállítva és felvágatva.
4) Nyolc hold szántóföld megmunkálás nélkül.
5) Az eddig váltóban ki izetett stólajövedelmet a jövőben pengőben i-

zetik ki.
6) A négy sátoros ünnep perselyjövedelme a lelkészt illeti.
7) Gyónásra és esperesi gyűlésekre fuvarost a gyülekezet szolgáltat.

1861. június 9-én a megelőző haláleset miatt megüresedett lelkészi ál-
lásra időközben a következő lelkészeket hívták meg:

a) Csápli István meszleni lelkészt,
b) Malatidész Sándor soproni tanárt,
c) Rajtsányi János lovászpatonai lelkészt és
d) Szakály János gércei lelkészt.

A meghívott lelkészek izetésük csekély különbsége miatt nem fogadták 
el a büki lelkészi állásra való jelölést, ezért a gyülekezet a segédlelkészek 
közül választott jelölteket, mégpedig:

a)  Süle Sándor beledi45 segédlelkész és
b) Bejek György nemeskéri segédlelkész személyében.

45 Beled: község az egykori Sopron vármegyében, ma város Győr–Moson–Sopron 
megyében.
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Az utóbbi felsoroltakhoz Haubner Mátyás szuperintendens is állított je-
lölteket:

c) Beretz Lajos mérgesi46 lelkészt,
d) Görög Lajos szentantalfai47 lelkészt és
e) Horváth Sándor geresdi segédlelkészt.

Az öt jelölt közül az 1861. szeptember 30-án tartott közgyűlésen köz-
akarattal S  S  választották meg büki lelkésznek. A jegyzőkönyv-
ben a következő jókívánságokkal köszöntötték: „Kit az Úr Isten a hívek lelki 
gyarapulására soká tartson meg!”

A jókívánság sajnos nem vált valóra, mert Süle Sándor csak nagyon rövid 
ideig működött a gyülekezet lelkészeként. 1862. május 18-án a felügyelő 
szomorú szívvel jelentette be a szeretett lelkész, Süle Sándor korai halálát, 
s felszólította a gyülekezet jelen levő tagjait a szükséges intézkedések meg-
tételére.

Először is felkérték Fayt Antal helyettesítő segédlelkészt működésé nek 
további folytatására, akit még az elhunyt lelkész kért fel helyettesítésre. 
Fáradozásaiért 20 Ft-ot és az ünnepek erszényjövedelmét ajánlották meg 
részére. A temetés költségeit a gyülekezet magára vállalta, ezen kívül pedig 
az egész évi járandóságát is ki izették szüleinek, noha Süle Sándor csak fél 
évet szolgált a gyülekezetben. Emlékére díszes sírkövet állíttatott a gyüle-
kezet.

1862. augusztus 17-én az istentiszteletet követő közgyűlésen a híve-
ket felszólították, jelöljék meg azokat, akiket lelkészüknek akarnak. A ta-
gok többsége Horváth Sándor geresdi és Fayt Antal büki segédlelkészeket 
ajánlotta. Erről a döntésükről a szuperintendenst is értesítették, aki szep-
tember elején írt válaszában a jelölést elfogadta. Szeptember 14-én újabb 
közgyűlést tartottak a lelkészválasztás ügyében, s ezen az előzően kijelöltek 
mellett Zongor Endre misszionárius káplán neve is szóba került, és meg-

46 Mérges: község az egykori Győr vármegyében, ma Győr–Moson–Sopron megyében.

47 Szentantalfa: község az egykori Zala vármegyében, ma Veszprém megyében.
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hívták prédikációra a következő vasárnapra. A választás napját szeptember 
28-ára tűzték ki.

A választás napján az istentisztelet után Baranyai László felügyelő elnök-
letével ült össze a közgyűlés, melyen megjelent Káldy József espereskerületi 
felügyelő, aki megértésre szólította fel a híveket. Először Radó Dániel, majd 
vele együtt többen Horváth Sándor geresdi segédlelkész, mások viszont 
Zongor Endre misszionárius káplán mellett emeltek szót. A felszólalások 
után szavazásra került sor, melynek eredményeként Zongor Endrére 78-an, 
Horváth Sándorra pedig 54-en szavaztak. A választás eredményeként tehát 
az alsóbüki gyülekezet lelkészévé Z  E  választották meg.

Z  E  1862–1887-ig volt a büki hívek lelkésze, és egy időben 
a kerület esperesi tisztségét is betöltötte. Jómódú szülők gyermekeként 
Budapesten a közös protestáns akadémián végezte a teológiát. Éles eszű, 
egyenes lelkű, puritán jellemű buzgó papja volt gyülekezetének. Családja 
mindig szeretettel fogadta és szívesen látta a paplakba a büki származású 
teológusokat, közöttük Gyurátz Ferencet, a későbbi püspököt.

1872. május 12-én Guóth Ignác felügyelő sajnálattal jelentette a konvent-
nek, hogy elszomorító esemény játszódott le az egyház vezetői, a lelkész és 
a tanító között. Május 8-án temetésről hazafelé tartva Szente György tanító 
illetlen, sértő szavakkal támadta meg Zongor Endre lelkészt. A felügyelő az 
ügy kivizsgálását szűkebb körű bizottságra bízta, melynek elnöke volt Kom-
játhy János, tagjai pedig Hetyésy János, Balogh Sámuel, Szabó Imre gondno-
kok, Hetyésy László, Mesterházy József, Balogh János és Szedenits István.

Guóth Ignác felügyelő 1872. június 2-án előterjesztette a bizottság vizs-
gálatának eredményét. A szomorú eseményről pontosan megállapították, 
hogy Szente György a nyilvánosság előtt olyan brutális modorban bántal-
mazta az ártalmatlan Zongor Endre lelkészt, amelyre ember csak bőszült ál-
lapotban vetemülhet. Enyhítő körülménynek vették, hogy a sértést elkövető 
tanító magába szállva, teljesen megbánta tettét, és a megsértett lelkésztől 
a küldöttség előtt bocsánatot kért, és megígérte, hogy a jövőben őrizked-
ni fog a hirtelen kitöréseitől, és a továbbiakban egyességben kíván élni a 
nagytiszteletű úrral és családjával. A lelkész nem akarta a megtörténteket 
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kiélezni és megörökíttetni, hanem lelkipásztori megértéssel és szelídséggel 
nyújtotta jobbját a békére.

A vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet nem olvasták fel a közgyűlés előtt 
azzal az indoklással: „mely Szente György tanítónak hivatalos állására csak 
árnyat vetne.” Ezért a gyűlésről készített hivatalos jegyzőkönyvbe sem vet-
ték be a sajnálatos esemény leírását. A gyűlésen azonban a tanítót másokon 
is elkövetett bőszült kitöréseiért komolyan megfeddték, és igyelmeztették, 
hogy a jövőben úgy viselje magát, hogy a tanítói pályán elért eredményeit 
ezen modorával ne rontsa le.

Mi lehetett ezen sajnálatos eseménynek előidézője, nem tudjuk, csak 
sejtjük. A most is élő idősebb gyülekezeti tagok szerint Szente tanítónak 
volt egy abnormális ia, aki mindig bolyongott a faluban és a szomszédok-
ban. Egy alkalommal a lelkész udvarában letaposta, letördelte a virágokat, 
egy másik esetben pedig a lelkész süldőjét is megölte. Valószínű, ilyen eset-
ből származhatott a kérdéses összetűzés.

Zongor Endre lelkész-esperes 1887. július 24-én bejelentette híveinek, 
hogy ez év szeptember 18-án benyújtja lemondását, és ekkor mondja el bú-
csú prédikációját, amit a hívek sajnálattal vettek tudomásul. Valóban, szep-
tember 18-án elbúcsúzott híveitől, és Körmendre távozott, hogy ott vezesse 
az egyházközséget.

Körmenden 1902-ben bekövetkezett haláláig működött. Haláláról a kö-
vetkező évben gyászjelentést adtak ki:

„Özv. Zongor Endréné úgy a maga, mint gyermekei: Emma, József, Irén, Béla, 
szintúgy Zongor Sándor és Lajos, valamint az összes rokonok nevében szo-

morú szívvel jelenti szeretett férje
Nagytiszteletű
Z  E

kiérdemült ág. hitv. ev. lelkész esperesnek
65 éves korában történt gyászos halálát.
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Istenben boldogultnak hűlt teteme folyó 1902. évi október hó 30-án dél-
után 2 órakor lesz az ág. ev. hitvallás szertartása mellett a kis-geresdi sírkert-
ben örök nyugalomra helyezve.

Nyugodjék békével!
Nyomtatta: Menyhárt Júlia és ia Letenyei Sándor nyomdája Kis-Czell.”

(A   Z  F  C  II. Á  I -
     .)

Zongor Endre Bükről való távozása után, hogy sokáig ne maradjon lel-
kész nélkül a gyülekezet, a közgyűlés 1887. szeptember 25-én úgy határo-
zott, a következő vasárnapra meghívja prédikálni Farkas Elemér vadosfai 
káplánt. Ő azonban más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni 
a meghívásnak, ezért egy küldöttséget indítottak Vadosfára, hogy a káplán 
prédikációját meghallgassa. Az október 9-én Vadosfán járt küldöttség teljes 
megelégedettségét fejezte ki a káplán hitszónoklatáról, és az ott látottakról 
és hallottakról csak a legjobbakat tudta mondani, ezért őt a lelkészjelöltek 
közé felvételre ajánlották.

Az október 23-án tartott gyűlésen megjelent Lautsek Jónás esperes, 
hogy előkészítse a lelkészválasztást, és kijelölték a megválasztható lelké-
szeket. Első helyre Farkas Elemér vadosfai segédlelkészt, második helyen 
Hörényi Lajos győrszemerei lelkészt jelölték. Az esperes felhívására a Lelké-
szi Hivány néhány pontját kiigazították, mely a következőképpen alakult:

„A büki evangéliumi gyülekezetben nagytiszt. Zongor Endre lelkész és es-
peres úr lemondása folytán üresedésbe jött lelkészi hivatalra megválasztott 
lelkész úr számára:

1) Készpénz 200 Ft, azaz kétszáz forint osztrák értékben.
2) Gabona 100, azaz egyszáz pozsonyi mérő megrostálva, melyből:
a) Búza 40 mérő: 48–50 kg súlyú,
b) Rozs 50 mérő: 45–46 kg sőlyú,
c) Árpa 10 mérő: 40 kg súlyú.
3) Nyolc öl tűzifa hazaszállítva és felvágva, vagyis köbméterré számítva 

32 köbméter. Ennek hiányában 8 öl tűzifának megfelelő jó minőségű 
kőszén.
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4) 9520 négyszögöl első osztályú szántóföldnek haszonvétele, melyről a 
gyülekezet izeti az adót, a megmunkálás azonban a haszonélvező lel-
kész urat illeti.

5) A stóla-illetmények a következő mennyiségben állapíttattak meg:
  a) Esketésért helybelinek 1 Ft, más gyülekezetinek 2 Ft.
  b) Keresztelésért 50 Krajcár,
  c) Egyházkelésért 50 Krajcár,
  d) Temetésért: egyszerű kísérő imával 50 Krajcár, prédikációért
  külön 1 Ft, így összesen 1 Ft 50 Krajcár.
6) A négy sátoros ünnepeken első napon az erszény jövedelem a lelkész 

urat illeti.
7) Gyónásra és esperesi gyűlésekre szükséges fuvart a gyülekezet állít, és 

egy Forint napidíjat ad a lelkész úrnak ez alkalmakra.
8) A Jánosa-féle alapítvány kamatját fele részben kapja a lelkész, fele rész-

ben a tanító.
9) Az anyakönyvi kivonatokért egy Ft, a családértesítőkért két Ft jár a lel-

kész úrnak.
10) Betegek háználi gyóntatásáért 30 Krajcárt izetnek.
11) A lelkészlakás áll: 3 szobából, konyhából, két kamrából és pincéből cse-

répfödél alatt, ezen kívül van két istálló és egy szín. Az udvar jó teres és 
van ¼ holdkert és takarmányos kert külön.

Ezen hiványban foglaltak élvezetéhez adjon a mindenható Isten választott 
lelkészünknek áldást és békességet. Kelt, Alsó-Bükön október hó 16-án 1887. 
Guóth Ignác mb. helyettes felügyelő, Hetyésy Pál, Cséry László, Szabó István, 
Szabó Imre, Gyurátz István, Koppányi Lajos, Csonka István, Ósbóth János. 
Jegyzette: Baranyai Mihály, a gyülekezet jegyzője.”

 
A lelkészválasztás a már előzőkben megállapított időpontban, 1887. 

október 30-án zajlott le Lautsek Jónás esperes és Rupprecht Lajos egyház-
megyei felügyelő elnöksége alatt. A gyűlésen megjelentek a iliabeli hívek 
is. Az esperes felolvasta a püspök levelét, melyben a kijelölt lelkészeket a 
közgyűlés becses igyelmébe ajánlotta. Erre Berzsenyi Gyula felügyelő tu-
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domásra hozta Hörényi Lajos győrszemerei lelkész levelét, melyben közöl-
te, visszalép a jelöltségtől. Ezután az esperes feltette a kérdést, kívánják-e 
a hívek a szavazást, vagy egyhangú választást akarnak. Erre az egybegyűlt 
hívek valamennyien felállva, egy akarattal, egyhangúan F  E  
vadosfai segédlelkészre szavaztak. Ezt követően az esperes F  E -

 a büki evangélikus gyülekezet egyhangúlag megválasztott lelkészé-
nek jelentette ki.

F  E  lelkész 1863 márciusában Szunyógpusztán (Enyingi já-
rás) született. Édesapja Farkas Sándor gazdatiszt, édesanyja Belák Julianna. 
A gimnáziumi osztályait a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum-
ban végezte, ugyancsak Sopronban tanulta a teológiát, utána pedig két évig 
a hallei egyetemen folytatta tanulmányait. Mint fölavatott lelkész Vadosfára 
került segédlelkésznek, és innen pályázta meg a büki lelkészi állást.

1888 szeptemberében vezette az oltárhoz Mihály i Irént, Mihály i Sán-
dor földbirtokos és Belák Katalin leányát. A gyülekezet is osztozott szeretett 
lelkésze örömében és a nászünnepélyen küldöttséggel képviseltette magát, 
melynek tagjai voltak: Guóth Ignác felügyelő vezetésével Cséry László és 
Kocsis József gondnokok, továbbá Koppányi Lajos jegyző.
A lelkész házasságából született gyermekek:
Irén, aki iatalon, 3 éves korában roncsoló toroklobban halt meg 1893. áp-
rilis 21-én.
Aranka, dr. Belák Imre orvos neje lett, Veszprémben éltek. 
Elemér orvos lett, és Sárkeresztúron (Fejér megye) működött 1952-ben be-
következett haláláig.
Jolán, Szekeres Sándor győri lelkész neje lett.

F  E  lelkészsége alatt a büki gyülekezet vezető szerepet vitt a 
Soproni Alsó Egyházmegyében. Élénk belmissziói tevékenységet folytatott 
hívei körében, melyhez nagy segítséget nyújtottak tanítói: Hajas Kálmán és 
Kisfaludy Károly. Gyakran rendeztek vallásos esteket, ahol a iatalok éne-
keltek, szavaltak, miközben a hitet elmélyítő előadások hangzottak el. Sok-
szor hívott meg vendégelőadókat a soproni teológiáról és a soproni tanító-
képzőből.
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Az ő lelkészsége idején erősödött meg a gyülekezet Nőegylete, és alakult 
meg a dalárda az elnöksége alatt. Megépíttette az Olvasóegyletet és az új, 
korszerű iskolát. Gondoskodott az asszonyok és leányok képzéséről: főző- 
és varrótanfolyamokat szervezett, hogy jó háziasszonyok váljanak belőlük. 
Mint az Olvasóegylet fővédnöke segítette a könyvtárának létesítését, és a 
gazdák továbbképzését szakelőadások megszervezésével biztosította.

Az 1891. június 21-i gyűlésen Hetyésy Pál javasolta, hogy a nemesi ital-
mérési regálé váltságából, melyből 400 Ft jutott az egyháznak, a lelkésznek 
és a tanítónak bizonyos évi járulékot szavazzanak meg kárpótlásképpen. 
Egy későbbi közgyűlésen, 1892. január 20-án megállapodtak abban, hogy a 
400 Ft-nak 4 ½ %-os évi kamatját, a 18 Ft-ot örök időre a lelkész és a tanító 
élvezzék, még pedig 2/3 részt, azaz 12 Ft-ot a lelkész, 1/3 részt, azaz 6 Ft-ot 
az első tanító.

A zsinati törvények 1897-ben szabályozták, hogy a lelkész nyugdíjalap-
jára 12 Ft-ot és egy off ertóriumot kell be izetni a nyugdíjintézetnek. Ezt kö-
vetően az 1898. január 19-én tartott közgyűlésen elhatározták, hogy a 12 
Ft-ot a központi pénztárból folyósítják, míg a perselyjövedelemből az István 
király napi és a Szilveszter esti off ertóriumot ajánlották fel a nyugdíjintézeti 
járulékként.

A lelkész 1900. május 27-én bejelentette a közgyűlésnek, hogy betegsé-
ge gyógykezeltetése miatt hosszabb időre elhagyja a gyülekezetet, mely idő 
alatt segédlelkészt fogad, s kérte, hogy a segédlelkész részére lakásul adják 
át a két iskola között levő kisszobát. 1902. június 22-én és 1905. június 4-én 
hasonló bejelentést tett és hasonló kéréssel fordult a közgyűléshez. A se-
gédlelkész fogadása nem jelentett terhet a gyülekezetnek, mert a segédlel-
kész izetését és ellátását Farkas Elemér lelkész magára vállalta. Ezzel sem 
akarta a gyülekezetet terhelni, ami a lelkész lelkületét dicséri.

1905. április 24-én a convent elrendelte, hogy határozzák meg az egyházi 
személyek, így a lelkész hivatalba lépésének idejét. Ezzel kapcsolatban kö-
rülírták izetésének módozatait, nehogy az elhalt szakonyi lelkész, Holbók 
József özvegyének sorsa ismétlődjék meg Bükön is. Szakonyban a lelkész öz-
vegye és a gyülekezet között ellentét merült fel a végkielégítés lebonyolítása 
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körül. Megállapították, hogy Farkas Elemér lelkész az állását 1887. novem-
ber 20-án foglalta el, ezért izetésének évfordulóját mindig innen számítják. 
A gabona és a pénzbeli járandóságának felét januárban, a másik felét pedig 
szeptemberben szolgáltatják ki. A fajárandóságra nézve pedig megjegyez-
ték, hogy a hivatalának elfoglalásakor mind a nyolc ölet kiszolgáltatták.

Jánosa Ferenc felügyelő indítványára 1906. május 20-án elhatározta a 
közgyűlés, hogy a sátoros ünnepek alkalmával két perselyt hordoznak körül, 
melyből az egyik a segédlelkészé. 1908-ban a segédlelkész Ihász László.

A község két felekezete − az evangélikus és a római katolikus − együtt-
működésének nagyszerű tanújelét adta a közösen megrendezett háztartási 
tanfolyam, melynek főszervezői voltak Farkas Elemér evangélikus lelkész 
és Rozsos Ferenc római katolikus plébános. A tanfolyam fő céljaként tűzték 
ki, hogy a férjhez menés előtt álló leányokat és a már férjhez ment iatalasz-
szonyokat a háztartási munkára kioktassák. A tanfolyam befejezéséről hírt 
adott a Soproni Napló 1912. december 29-i száma:

„Ez volt az első tanfolyam, mely gazdapolgárok köréből nyerte tanulóit. A 
büki tanfolyam iránt tapasztalt élénk érdeklődés a kisgazdák részéről semmi 
kívánnivalót nem hagyott fenn. A tanfolyam november 2-án nyílt meg és de-
cember 22-én megtartott vizsgával és kiállítással nyert befejezést.

Vizsgán részt vettek Gyulay Károly földm. isk. igazgató, mint vizsgabiz-
tos, Bauer Ottó tormási nagybirtokos, a Megyei Gazdasági Egyesület nevében, 
Farkas Elemér ev. lelkész, Rozsos Ferenc róm. kat. lelkész, a község tanítói, az 
elöljáróság, gazdák és a szülők.

A vizsgán neveléstan, háztartástan, egészségtan, tejgazdaságtan, kerté-
szet, barom i- és sertéstenyésztés szerepelt. A hallgatók feltételeikkel bebizo-
nyították, hogy az előadott tananyagot megismerték.

Külön dicséretet érdemel Tetzl Lujza gazdasági tanárnő, a tanfolyam ve-
zetője, aki szép és nemes munkát végzett a gazdalányok elméleti és gyakorlati 
oktatásánál.

A tanfolyam vizsgáját az ev. iskolában december 22-én tartották. A vizsga 
befejezése után a tanfolyam hallgatói alacsony belépődíj mellett műkedvelő 
előadást tartottak a nagyszámban összegyűlt közönség előtt.”
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Az 1913. január 22-én tartott gyűlésen ünnepélyes keretek között em-
lékeztek meg Farkas Elemér büki működésének 25 éves jubileumáról. Ez 
alkalommal Hetyésy László gondnok köszöntötte a lelkipásztort, aki büsz-
keséggel tekinthet vissza a 25 éves működésre. A továbbiakban a követke-
zőképpen méltatta érdemeit: 

„Hivatásérzetből származó szent lelkesedéssel hirdette Krisztus evangéli-
umát, meleg szeretettel vigasztalta a szenvedőket, bátorította a csüggedőket, 
önzetlenül munkálkodott a gyülekezet anyagi és szellemi előrehaladásában.

Mint ember a felebaráti szeretetnek és békességnek volt mindig apostola, 
ki nemcsak szóval hirdette, de tettekkel is megmutatta, mint kell betölteni 
isteni Mesterünknek ezen tanítását: 

»Szeressétek még ellenségeiteket is, és jót tegyetek azokkal, kik titeket há-
borgatnak és kergetnek.«”

Végül hosszú, boldog életet, jó egészséget kívánt a lelkésznek, hogy még 
sokáig működhessen az Úr szőlőjében. 

Hajas Kálmán a tanítói kar nevében tolmácsolta őszinte tiszteletét, sze-
retetteljes ragaszkodását, melyet az elmúlt 25 év annyira megszilárdított, 
hogy a templom és az iskola együttműködését és felvirágzását a legnagyobb 
mértékben előmozdította. Isten áldását és az évek hosszú sorát kérte a 
jubilánsra.

Solymossy Ödön felügyelő, aki szintén részt vett az ünnepségen, szintén 
Isten áldását kérte áldásos működésére, és egyúttal 300 koronát ajánlott fel 
a nap emlékére a gyülekezetnek.

A lelkész meghatva mondott köszönetet híveinek a megemlékezésért, és 
kihangsúlyozta, hogy működésével mindig a gyülekezet felvirágoztatását 
kívánta szolgálni.

Nemsokára kitört az első világháború, amely a lelkészek anyagi helyze-
tét nagyon megnehezítette. Ezért a püspök 1916. január 4-én felhívással 
fordult a gyülekezetekhez, hogy segítsék megoldani a lelkészek egyre sú-
lyosabbá váló körülményeit. E felhívásra a gyülekezet a lelkészének 210 
korona drágasági segélyt szavazott meg, mely összeget a báró Solymossy 
Ödön-féle szabadrendelkezésre álló alapítványból izettek ki.
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1918-ban ismét beteg lett a lelkész, s betegsége idején Szekeres Sándor 
segédlelkész helyettesítette, aki egyben az iskolánál kisegítő tanítói felada-
tokat is ellátott. Őt azonban az iskolai év kezdetére a püspök Vadosfára he-
lyezte el. Utódja Gaál József lett, ő azonban a tanítást egészségügyi okból 
nem vállalta, ezért Bükről hamarosan elhelyezték. (1918.  22-  

 2. .)
A háborús viszonyok között – 1918 szeptemberében – a lelkész felaján-

lotta, hogy a káplánok részére 200 korona havi díjért teljes ellátást ad. 
Farkas Elemér 1919. február 26-án örömmel jelentette gyülekezetének, 

hogy hosszú betegségéből felgyógyult, és ismét átveheti szeretett híveinek 
vezetését. Ezen alkalommal köszönetet mondott dr. Takáts József felügye-
lőnek, aki mint orvos nagy odaadással igyekezett szenvedéseit enyhíteni. 
Köszönetét fejezte ki azoknak is, akik betegágyánál felkeresték.

Megemlékezett az elmúlt hónapok eseményeiről, és kiemelte az 1918. 
október 31-i forradalom jelentőségét, amely elsöpörte Magyarország trón-
járól a Habsburgokat, évszázados szenvedéseink okozóit, s kikiáltották a 
köztársaságot. „A forradalom vívmányait a legnagyobb lelkesedéssel üdvözli 
minden magyar ember” − állapította meg a lelkész.

A pénz értéke az 1920-as évek elején évről évre romlott, s 1924. február 
23-án szóba került, hogy a gyülekezet tisztviselőinek készpénzjárandóságát 
valorizált értékben izessék ki, hiszen a korona értéke a békebeli értékének 
6500-ad részére csökkent. Ez a javaslat szenvedélyes vitát váltott ki a gyű-
lés tagjai között, melynek eredményeként Mesterházy Lajos, Mesterházy Jó-
zsef, Mesterházy Samu és Csonka István felszólalása után a közgyűlés nagy 
többséggel elhatározta, hogy még a részbeni valorizációba sem megy bele. 
A készpénzjárandóságokat tehát továbbra is papírkoronában izették ki.

Ezen határozatot követően az egyházi főhatóság átiratban szólította fel 
az egyházközséget a tisztviselők készpénz izetésének valorizált értékben 
való ki izetésére annál is inkább, mivel ezt a szomszédos gyülekezetek már 
teljesítették, így a büki egyházközség sem vonhatja ki magát ezen kötele-
zettség alól − állapította meg az 1925. január 26-i jegyzőkönyv.
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Úgy látszik, a püspöki felszólítás sem járt eredménnyel, mert 1926. feb-
ruár 14-én ismét a tisztviselők készpénz izetésének valorizációjáról tár-
gyaltak. Végül a VKM is felszólítást küldött a gyülekezetnek, s az államsegély 
megvonását helyezte kilátásba, ha a püspöki felszólításnak nem tesznek ele-
get. Erre Hetyésy László indítványára a közgyűlés kimondta, hogy a lelkész 
készpénzjárandóságát a következőkben 50%-ban valorizálva izessék ki.

Az egyházközség 1927-ben ismét jubileumra készült, hogy megünnepel-
je Farkas Elemér büki lelkészkedésének 40. évfordulóját. Ehhez már 1927. 
október 24-én megtették a szükséges előkészületeket. Az erre a napra ki-
tűzött közgyűlésen a lelkész nem volt jelen, amikor az elnöklő dr. Takáts 
József felügyelő lelkesítő szavai az egész gyülekezetet felrázták. Beszédé-
ben rámutatott, hogy „lelkészünk 40 hosszú év óta hirdeti körünkben Krisztus 
evangéliumát apostoli buzgósággal és nyújtott példát a hívő és erkölcsös élet-
re.” Felszólított minden gyülekezeti tagot, hogy szeretetét, nagyrabecsülés-
ét lelkipásztora iránt mutassa meg egy nagyszabású ünnepség keretében.

A felügyelő beszámolt arról is a közgyűlésen, hogy a gyülekezet tanítói-
val együtt megtették a lépéseket az ünnepség előkészítésére. Az ünnepség-
re meghívták az egyházkerület, az egyházmegye vezetőségét, a lelkész és 
tanítóegyesületet, a községi elöljáróságot, a helybeli római katolikus egy-
házközség vezetőségét, a Tűzoltó-egyesületet, az Olvasóegyletet és a járási 
főszolgabírót. Ezt követően elhatározták, hogy a lelkészüknek emléktárgy-
ként egy díszes kötésű Bibliát nyújtanak át, amely legjobban szimbolizálja 
az ő áldásos működését.

1927. november 1-én döntött a gyűlés az ünnepség időpontjáról, mely 
szerint december 4-én köszönthetik a lelkészüket. A Bethlen Nyomdától 
megrendeltek egy díszes kötésű Bibliát, melyet aranycsattal és arany pla-
kettel látnak el: az ára 280 pengő. Az aranyplakettra a következő szöveget 
íratták: „Emlékül mára.” Ezen kívül 100 db ünnepi meghívó kinyomtatását 
is elhatározták.

November 26-án az ünnepség zavartalan lefolyását biztosító intézke-
déseket tárgyalták meg. Közben megérkezett a díszes kötésű Biblia is. Az 
egyháztanács felkérte a felügyelőt, hogy a reggeli vonattal Szombathely fe-
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lől érkező püspököt és a kíséretét fogadja és üdvözölje. A templom díszíté-
sére az I júsági Egyesület tagjait kérték fel. A templom túlzsúfoltságának 
megakadályozására és a rend fenntartására az exaktorokat kérték fel, akik 
ügyeltek arra is, hogy az egyháztagok helyét illetéktelenek ne foglalják el. A 
gondnokokat megbízták, hogy a karzatokat, teherbíró képességük fokozá-
sára, dúcoltassák fel. A cukorgyártól kért fogatokon szállítják be a lelkész-
lakhoz és a templomhoz [a püspököt és kíséretét].

Az ilyen gondos előkészületek után érkezett el az ünnepség napja, 1927. 
december 4-e, s minden a tervezettnek megfelelően zavartalanul és lélek-
emelően zajlott le. A templomba érkezett püspököt a presbitérium nevében 
Mogyoróssy Sámuel üdvözölte, ezután az I júsági Egyesület megbízottjai 
csokrot nyújtottak át Kapi Béla püspöknek, Hérints Lajos esperesnek és a 
jubiláló lelkésznek.

Az ünnepséget istentisztelet előzte meg, amelyen az ünnepelt lelkész 
mondott nagyhatású beszédet. Ugyanazokat az igéket választotta beszéde 
alapgondolatául, melyekkel őt 40 évvel ezelőtt az egyházmegye akkori es-
perese, Lautsek Jónás hivatalába beiktatta: „Embernek ia, őrállóul adtalak 
én téged.” (E  3.17.)

Az istentisztelet végén az I júsági Egyesület vegyeskara üdvözlő dalt 
énekelt, majd kezdetét vette a díszközgyűlés. 

Dr. Takács József felügyelő meleg szeretettel üdvözölte az egyházkerület 
vezetőségét, majd hosszabb beszédben méltatta az ünnepelt lelkész 40 évi 
munkásságát. A beszéd végén átnyújtotta az egyházközség ajándékát, az 
aranycsatos Bibliát.

Farkas Elemér megindultan köszönte meg a gyülekezetnek a felügyelő 
által tolmácsolt meleg üdvözletét. Hálával emlékezett meg azokról, akik 40 
évi működése alatt hűséges támaszai, segítői voltak. A Bibliát tekinti szent 
kapocsnak, mely a gyülekezetével elválaszthatatlanul köti össze. 

Ezt követően a püspök üdvözölte a lelkészt. A 40 évi munkálkodásának 
jubileumi ünnepélyén azt kívánta, hogy láthassa alkotásainak fennmaradá-
sát, hogy az elhintett magokból milyen sok hullott jó földbe.
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Hérints Lajos esperes az egyházmegyei lelkészegyesület nevében kö-
szöntötte Farkas Elemért.

Mint volt tanítvány, 28 év óta munkatárs, Kisfaludy Károly helybeli taní-
tó az egyházmegyei tanítóegyesület küldötteként üdvözölte lelkipásztorát.

Dr. Takáts Józsefné, a gyülekezet Nőegylete elnöknője a gyülekezet nő-
tagjainak jókívánságait tolmácsolta, majd bejelentette, hogy ezen nap emlé-
kére „Farkas Elemér Alapítvány” címen 100 pengő alapítványt tettek.

Az I júsági Egyesület nevében Szabó Ernő mondott üdvözlő szavakat, 
Horváth Irén pedig virágcsokrot nyújtott át.

Az iskolás gyermekek jókívánságait Görbitz Krisztina mondta el, majd a 
gyermekek kórusa két szólamban fohászt énekelt.

A római katolikus egyházközség plébánosa levélben fejezte ki jókívánsá-
gait, melyet a gondnok olvasott fel.

Hajas Kálmán nyugalmazott tanító az Olvasóegylet és az Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület üdvözletét tolmácsolta megható szavakkal.

A lélekemelő és feledhetetlen szép ünnepséget Farkas Elemér köszönő 
szavai, majd imája és áldásosztása zárta be.

A gyülekezet példát mutatott a jövő nemzedékének, hogyan kell megbe-
csülni azt a vezetőt, aki egy életet áldozott fel híveiért, a község felemelke-
déséért, fejlődéséért.

Farkas Elemér lelkész munkásságának, erkölcsi és példamutató papi 
életének legnagyobb megbecsülését jelentette az a tény, amikor a Soproni 
Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei éppen a jubileumi évben espere-
sükké megválasztották. Erről dr. Takáts József 1928. január 28-án így emlé-
kezett meg: „Az ő hivatása buzgó betöltésének méltó jutalma ez, egyházköz-
ségünknek pedig igaz öröme és büszkesége.”

A lelkiismeretesen végzett munkák lassan felőrölték a lelkész egészsé-
gét, és 1931. augusztus 14-én reggel 6 órakor tragikus hirtelenséggel, szív-
szélütés következtében meghalt. A váratlanul bekövetkezett halála mély 
gyászba borította nemcsak a családja tagjait, hanem az egész gyülekezetet 
is, melyre a felügyelő a siralom prófétáját, Jeremiást idézte:



184

„Siralomra fordult a mi örömünk,
Leesett a mi fejünk koronája.”

A gyászszertartás részleteire és a temetés rendezésére vonatkozóan az 
egyháztanács megbeszélést tartott, melynek alapján megtették a szüksé-
ges intézkedéseket. A gyülekezet a lelkészét saját halottjának tekintette, s 
elhunytáról az egyházközség gyászjelentést adott ki. Számára a korábban 
elhunyt hitvese és gyermeke mellett díszsírhelyet ajánlottak fel, ravatalára 
pedig díszes koszorút helyeztek el. A holttestet a templomban ravatalozták 
fel, és vasárnap, 16-án délelőtt 10 órakor gyászistentiszteletet tartottak a 
lelkész lelki üdvéért.

A temetési szertartást Kapi Béla püspök végezte 1931. augusztus 16-án, 
vasárnap délután ½4 órakor, aki beszédében az elhunyt lelkipásztor elévül-
hetetlen érdemeit méltatta.

A halott vivését a következő egyházközségi tagok végezték: Balogh Gyula, 
Balogh József, Balogh Kálmán, Balogh Károly, Balogh Lajos, Csonka Kálmán, 
Görbitz István, Hetyésy Sándor, Kiss Lajos, Mesterházy József, Mesterházy 
Sándor, Szedenits István és Tóth János.

A lelkész elhunytával a püspök Szalai Sándor segédlelkészt nevezte ki a 
választásokig a büki gyülekezet lelki teendőinket ellátására.

1931. augusztus 18-án az anyagi elszámolást végezték el az elhunyt lel-
kész örököseivel, mely szerint a jogutódokat 323,31 Pengő illette a gabona 
és a fajárandóság fejében. (Érdekes megörökíteni az akkori árakat: búza 15 
pengő, rozs 14 pengő, árpa 13 pengő, míg a fa ölenként 30 pengőbe ke-
rült.)

Az elszámoló gyűlésen Szekeres Sándor bőnyi48 lelkész, az elhunyt es-
peres veje a családtagok nevében köszönetét tolmácsolta a gyülekezetnek 
azért a nagy szeretetért, ragaszkodásért, mellyel a megboldogultat 44 évi 
lelkészi működése alatt részesítették. Arra kérte a híveket, őrizzék meg em-
lékét szeretettel.

48 Bőny: község az egykori Győr vármegyében, ma Győr–Moson–Sopron megyében. 1888-
ban egyesült Rétalap községgel Bőnyrétalap néven, majd 1992-ben ismét különvált a 
két helység.
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Az 1931. augusztus 30-án tartott gyűlésen Mikolás Kálmán helyettes 
esperes ellenőrizte az anyagi ügyek intézését, elszámolását, s meggyőző-
dött arról, hogy a családtagoknak további követelése nincs a gyülekezettel 
szemben. Ugyanakkor bejelentette, hogy a püspök az eddigi segédlelkészt, 
Szalai Sándort Farádra49 helyezte át, Bükre pedig Balázs Béla segédlelkészt 
nevezte ki adminisztrátori minőségben, akinek izetését 120 pengőben ál-
lapították meg.

A gyűlés fő tárgyát a Lelkészi Hivány megállapítása és értékelése képez-
te. A helyettes esperes igyelmeztette a presbitériumot, hogy az Egyházi Al-
kotmány rendelkezése a Hivány csökkentését nem engedi meg, azért a régi 
Hiványban a lelkész részére biztosított járandóságok az új Hiványba csak 
100 %-ig valorizált értékben vehetők fel.

Ennek igyelembevételével az új Hivány egyes tételeit a következőkép-
pen állapította meg:

1) Készpénz 200 Ft értékben = 544,00 pengő
2) Gabona 100 mérő = 47 mázsa, melyből:
 a) búza 40 mérő 48–50 kg súlyú = 20 mázsa
 b) rozs 50 mérő 45–46 kg súlyú = 23 mázsa
 c) árpa 10 mérő 40 kg súlyú = 4 mázsa
3) Nyolc öl tűzifa hazaszállítva és felvágva, vagyis köbméterre átszámít-

va 32 köbméter. Ennek hiányában 8 öl tűzifának megfelelő jó minősé-
gű kőszén.

4) 9520 négyszögöl első osztályú szántóföldnek haszonélvezete, mely-
ről a gyülekezet izeti az adót, a megmunkálás azonban a haszonélve-
ző lelkész urat terheli.

5) A stólailletményeket a következőképpen állapították meg:
  a) Esketésért helybelinek egy forint = 2 P 80 illér, más gyülekezet 

 belinek 2 Ft = 5 P 50 illér.
  b) Keresztelésért 50 krajcár = 1 P 40 illér
  c) Egyházkelésért 50 krajcár = 1 P 40 illér

49 Farád: Csorna melletti község az egykori Sopron vármegyében, ma Győr–Moson–
Sopron megyében.
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  d) Temetésért: egyszerű kísérés imával 50 krajcár 1 pengő 40 illér,
  − a prédikációért külön 1 Ft, így összesen 1 Ft 50 krajcár = 4 pengő
  20 illér.
6) A négy sátoros ünnep első napján az erszényjövedelem a lelkészt

illeti.
7) Gyónásra és esperesi gyűlésekre szükséges fuvart a gyülekezet állít, 

és az egyházkerület által időről időre megállapított díjat izeti.
8) A Jánosa-féle 200 Ft-os alapítvány kamatját fele-fele részben kapja a 

lelkész és a tanító.
9) Az anyakönyvi kivonatokért egy Ft = 2 P 80 illér, a családi értékesítő-

kért kért Ft = 5 P 50 illér jár a lelkésznek.
10) Betegek házánál való gyóntatásáért 30 krajcár − 80 illér
11) A lelkészlak áll 4 szobából, konyhából, két kamrából és pincéből cse-

répfödél alatt, ezen kívül van két istálló és egy szín. Az udvar jó tágas 
és van egynegyed hold kert és takarmányos kert külön.

12) A Hetyésy Pálné, szül. Polacsek Julianna hagyatékából származó ala-
pítványi földbirtok átadása jegyzőkönyvi kivonattal történik.

A továbbiakban a lelkészválasztás előkészítésére előterjesztették a vá-
lasztók névjegyzékét, melyet a lelkészi irodában 14 napig közszemlére 
kifüggesztettek. A helyettes esperes igyelmeztette a presbitériumot, segít-
sék elő, hogy a választás hittestvéri megértésben, a szeretet és békesség 
jegyében folyjon le! Patthy Endre segédjegyző azt indítványozta, hogy a kor 
követelményeinek megfelelően vegyék fel a választók névjegyzékébe azo-
kat a 24. életévüket betöltött fér i egyházközségi tagokat is, akik egyházi 
adót nem izetnek, de közvetve ők is viselik az egyházközség terheit. Az in-
dítványt hosszabb vita után elvetették.

A közgyűlésen kimondották, hogy a megüresedett lelkészi állásra pályá-
zatot nem hirdetnek, hanem az eddig érdeklődő lelkészek közül próbaszó-
noklatra meghívják Fülöp Dezső tolnanémedi50 segédlelkészt és Szekeres 
Sándor bőnyi lelkészt a püspök engedélye alapján.

50 Tolnanémedi: község Tolna megyében.
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A püspök eleget is tett a gyülekezet kérésének, és Fülöp Dezső tolna-
némedi segédlelkésznek szeptember 13-ára, Szekeres Sándor bőnyi lel-
késznek szeptember 20-ára próbaszónoklat megtartását engedélyezte.

Közben a községben megjelent Jónás Lajos alsódörgicsei51 lelkész, és 
kérte, a gyülekezet vegye fel őt is a próbaszónoklatra kijelöltek közé. A köz-
gyűlés úgy határozott, hogy a hívek körében kialakult hangulat miatt Jónás 
Lajos meghívásától eltekintenek.

Még a lelkészválasztás előtt a lelkészlakásban elvégeztették a legszüksé-
gesebb javítási munkákat, melyek elvégzésével Vámos István helybeli szo-
bafestőt és mázolót bízták meg 69 pengőért.

1931. október 4-én dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő és Mikolás 
Kálmán esperes elnökletével tartották meg a lelkészjelölő közgyűlést. Az 
esperes csak egy személy jelölését ajánlotta, ennek ellenére két párt alakult 
ki. Első helyen Fülöp Dezső uraiújfalui segédlelkészt (közben áthelyezték 
Uraiújfaluba), második helyen pedig Szekeres Sándor bőnyrétalapi52 lel-
készt jelölték. Az elnökség látva a gyülekezet két pártra szakadását, a híve-
ket a békesség megóvására hívta fel.

A lelkészválasztásra 1931. október 18-án került sor, és ezen a gyűlésen 
is dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő és Mikolás Kálmán esperes elnö-
költ. Az egyházmegyei felügyelő igyelmeztette a gyülekezetet, hogy az Egy-
házmegyei Alkotmányban biztosított lelkészválasztó jogát az ügy fontossá-
gához illő komolysággal és méltósággal gyakorolja.

Ezt követően az esperes bemutatta a püspök 2005. számú leiratát, mely 
szerint a gyülekezet október 4-i jelölését tudomásul vette, és a maga részé-
ről Jónás Lajos alsódörgicsei lelkészt jelöli, mely után a jelölés sorrendjét a 
következőképpen állapította meg:

1. Jónás Lajos, alsódörgicsei lelkész,
2. Szekeres Sándor, bőnyrétalapi lelkész
3. Fülöp Dezső, uraiújfalui segédlelkész.

51 Alsódörgicse: község az egykori Zala vármegyében, a mai Veszprém megyében. 1950-
ben egyesült Felsődörgicsével Dörgicse néven. 

52 Bőnyrétalap: lásd Bőny bejegyzésnél.
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Miután 10 közgyűlési tag név szerint szavazást kért, az elnökség a sza-
vazást elrendelte, és a közgyűlés bizalmi fér iakul Balogh József I., Balogh 
József II. és Patthy Endre egyháztagokat küldte ki.

A szavazás megejtése után a leadott szavazatokat összeszámlálták, mely 
szerint 228 érvényes szavazatot adtak le. Ebből 203 esett Fülöp Dezső 
uraiújfalui segédlelkészre, 25 szavazat pedig Szekeres Sándor bőnyrétalapi 
lelkészre. Ennek alapján a választást vezető elnökség F  D  
uraiújfalui segédlelkészt a büki ágostai hitvallású evangélikus egyházköz-
ség törvényesen megválasztott lelkészének jelentette ki.

Ezután a megválasztott lelkész részére a kiállított Hiványt előterjesztet-
ték és a megbízottak aláírták.

Az új lelkész, F  D  1931. november 3-án érkezett a községbe 
a Szombathely felől 11 óra 13 perckor jövő vonattal. A vasútállomáson dr. 
Takáts József felügyelő köszöntötte, a Nőegylet és a Leányegyesület nevé-
ben pedig Kocsis Lídia üdvözölte, és nyújtott át virágcsokrot. Az állomásról 
az I júsági Egylet tagjainak vezetésével a római katolikus templomparkig 
vonult a menet, ahol rövid időre megálltak, és az új lelkész betért a temető-
be, hogy elődjének és egy ideig principálisának53 sírjánál lerója kegyeletét.

Ezt követően a paróchiára indultak, ahol az iskolás gyermekek üdvözöl-
ték és sorfaluk között végighaladva lépett be új otthonába a lelkész. A fo-
gadására összegyűltek hamarosan a templomba mentek, ahol az új lelkész 
rövid könyörgést tartott. Ezzel az ünnepélyes fogadtatás befejeződött.

A lelkészi beiktatásra november 8-án került sor Mesterházy Ernő kerü-
leti felügyelő, az egyházmegye gyülekezetei küldötteinek, a helybeli római 
katolikus egyházközség, a községi elöljáróság és a községi egyesületek kép-
viselőinek jelenlétében. A beiktatást Mikolás Kálmán esperes végezte isten-
tisztelet keretében, mely után díszközgyűlést tartottak, amikor az esperes 
az egyházmegye és a lelkészi kar, dr. Takáts József felügyelő a presbitérium 
és a gyülekezet, dr. Takáts Józsefné elnöknő a Nőegylet és a Leányegyesület, 

53 Principális (latin): ’elöljáró’.
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Kisfaludy Károly tanító a tanítói kar és a tanulók, Gáspár P. József főjegyző 
pedig a politikai község nevében üdvözölte az új lelkészt.

A beiktatáson megállapították, hogy F  D  lelkész javadalma a 
hivatal elfoglalásának napjától, vagyis 1931. november 1-től jár. Beiktatása 
november 8-án történt, amikor a lelkész a gyülekezet ingóságait a további 
kezelésre átvette.

Levélben, illetőleg táviratban küldték üdvözletüket az új lelkésznek: dr. 
Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő, Hérints Lajos tb. esperes, Fadgyas Ala-
dár komáromi, Gőcze Gyula nemeskéri és Türinger Lajos paksi lelkészek, 
továbbá a pápai gyülekezet, ahonnan Fülöp Dezső lelkész elindult.

F  D  Pápán született 1907. június 22-én. Édesapja Fülöp Lajos, 
édesanyja Czere Erzsébet. Testvére Lajos, a pápai textilgyár művezetője. 
Fülöp Dezső a középiskolát a pápai református kollégiumban végezte, ahol 
1926-ban érettségizett. Utána két évet Pápán járt a református teológián, 
majd a további két évet a soproni evangélikus teológián végezte el. 1930-ban 
avatták fel lelkésszé. Ezt követően rövid ideig Bükön, majd Tolnanémedin, 
végül Uraiújfaluban segédlelkészkedett.

1931. október 18-án Bükön választották meg lelkésznek. 1952–1956-ig 
a kerület esperesi tisztségét is betöltötte. 1959. szeptember 1-én az óbu-
dai gyülekezet élére került. Munkásságának megbecsülését jelentette, hogy 
1962-től 1968-ig püspöki titkári teendőket látott el.

Közvetlen, megnyerő modoráért általános tisztelet és szeretet vette kö-
rül. Vallási különbség nélkül mindenkihez volt vigasztaló és bizalmat keltő 
szava, s nemcsak az evangélikusok, hanem a katolikus családok is becsül-
ték, szerették.

1945 után sem vonult vissza az egyház bástyái közé, ekkor is tudott 
dolgozni a közért. 1948-ban a büki békebizottság elnökének választották, 
majd 1954-ben tagja lett a községi tanácsnak, s mint az Oktatási és Művelő-
désügyi Albizottság elnöke sokat tett a közművelődés fejlesztéséért.

1972. március 3-án halt meg Óbudán hosszú, türelemmel viselt súlyos 
betegség után. Az óbudai temetőben ajándékozott díszsírhelyre helyezték 
örök nyugalomra március 8-án. Temetésén a büki hívek és jó barátok közül 
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számosan vettek részt, és osztoztak családja, gyülekezete gyászában. Meg 
kell említenünk, hogy a büki hívek Fülöp Dezső halála hírére a koszorújá-
ra olyan összeget adtak össze, hogy az ebből megmaradt 300 Ft-ot Farkas 
Elemér, az egyházközség 44 éven át volt hűséges lelkipásztorának a büki 
temetőben levő sírja rendbehozatalára fordították.

A továbbiakban kövessük F  D  büki lelkészkedésének útját és 
eseményeit!

Dr. Takáts József felügyelő az 1932. január 30-án tartott közgyűlésen 
annak a reménynek adott kifejezést, hogy az új lelkész, akit a gyülekezet 
majdnem egyhangú bizalma állított az elhunyt előd örökébe, elődje áldott 
szellemében fog működni, és vezeti gyülekezetét a virágzás útján.

A lelkész köszönettel vette a reménykeltő szavakat, és megígérte, hogy 
az Istentől nyert minden tehetségével és erejével valóra váltja mindazt a 
reménységet, amit gyülekezete az ő jövendő működésétől elvár.

Ezen a gyűlésen elhatározták, hogy az elhalt lelkész sírkövére belevése-
tik a lelkész nevét és a püspök által tartott gyászbeszéd textusát. Az elhatá-
rozást hamarosan tett is követte.

Az emberi rosszakarat és rágalom hamarosan megindult a lelkész ellen 
ellenfelei részéről. 1933. június 30-án tartott presbiteri gyűlésen a felügye-
lő sajnálattal közölte, hogy Fülöp Dezső személye ellen súlyos vád érkezett 
egy esettel kapcsolatban. Az eset kivizsgálását maga a lelkész kérte, mert 
tisztázni kívánta személyét, hogy azután az egyháztanácstól kapjon elég-
tételt. Az eset ismertetése után a lelkész elhagyta a gyűlést, majd Kisfaludy 
Károly tanító ismertette az ügyet, mely csendőrségi nyomozás tárgyát is 
képezte. A nyomozás eredményeként megállapították, hogy az ügyben a 
lelkész személyéhez a gyanú legcsekélyebb árnyéka sem fér. A presbiteri 
gyűlés az elégtételt a lelkésznek megadta.

A lelkész az egyházi felsőbb hatóságnak is jelentette az ellene emelt vá-
dat, mely szerint őt gyanúsítják, hogy az 1933. június 26-án virradó éjszaka 
történt magánlaksértést a helybeli római katolikus tanítónők, a Módly test-
vérek lakásán ő követte volna el, ezért a legszigorúbb vizsgálatot kérte ön-
maga ellen hatósága részéről is. Az egyháztanács tagjai helyeselték a lelkész 
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eljárását. A Soproni Alsó Egyházmegye törvényszéke a megejtett kivizsgá-
lás után szintén felmentette a lelkészt minden vád alól.

A vádoló hangok lassan elültek, és tisztázódott a lelkész személye ellen 
indított rágalom. 1934. szeptember 30-án a lelkész bejelentette házassági 
szándékát, s kérte, hogy a gyülekezet festesse ki szobáit. Mivel a közgyűlés 
több tagja vonakodott kérését megszavazni, a lelkész az indítványt vissza-
vonta.

A lelkész esküvőjét 1934. november 23-án tartotta meg Barbarics Ilo-
nával, aki iatalon, az érettségije után került a gyülekezet e felelősségteljes 
helyére. Családi életüket két iúval áldotta meg az Isten. Dezső gazdasági 
akadémiát végzett, Attila pedig a Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán 
szerzett diplomát. Tanulmánya közben azonban hangját is képezte, és az 
Operaház tagjai közé küzdötte fel magát.

F  D  működésének beszédes bizonyítékai az Ijfúsági Egyesület 
székházának (ma a mozi épülete), valamint a lócsi és a góri iliák templo-
mainak felépítése. Ezekről a későbbiek folyamán bővebben szólunk!

1945 után, amikor a hitélet, a vallási buzgóság erősen aláhanyatlott, és 
vele együtt a templomlátogatók száma nagyon megfogyatkozott, F  D -

 és felesége a családokat kereste fel az esti órákban, és házi istentiszte-
letek keretében igyekeztek fenntartani a hívek ragaszkodását vallásukhoz. 
Ezt a missziót éveken át folytatták, és ezzel szoros kapcsolatot teremtettek 
híveikkel.

Lelkes munkájukra a felsőbb egyházi hatóság is fel igyelt, és egy nehe-
zebb munkahelyre, az óbudai gyülekezet élére állította Fülöp Dezsőt a püs-
pöke, aki hamarosan közvetlen munkatársává, titkárának nevezte ki.

Fülöp Dezső Óbudára történt áthelyezést egyházpolitikai érdekek kíván-
ták meg. Így történt, hogy a lelkész nem megválasztása után hagyta el a büki 
gyülekezetet, hanem egyházi főhatósága rendelkezésére. A távozó lelkész 
1972 márciusáig, haláláig működött az óbudai gyülekezet élén. Temetésén 
részt vettek a büki egyházközség és a iliák vezetői, ezzel is leróva iránta 
tanúsított tiszteletüket, ragaszkodásukat.
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Fülöp Dezső távozásával az egyházmegye püspöke K  L  óbu-
dai lelkészt nevezte ki a büki evangélikus hívek és az egyházközséghez tar-
tozó iliák vezetésére. Büki működését 1959. szeptember 1-én kezdte meg. 
Ezzel a kinevezéssel az egyházi főhatóság szakított az eddigi évszázados 
gyakorlattal, mely szerint a büki gyülekezet mindig választással, illetve 
meghívással tölthette be a lelkészi állást. Az új lelkész töretlen lendülettel 
látott hozzá új munkaterületének ellátásához.

K  L  lelkészre sok feladat megoldása hárult. Többek között 
felújíthatta a templomot, a régi, közel 200 éves lelkészlak helyett újat épít-
tetett. A gyülekezet történetében úgy maradt fenn működése, mint az „építő 
lelkész” időszaka.

K  L  1907. augusztus 23-án született Sopronban. Édesapja id. 
Komjáthy Lajos a Hittudományi Egyetem I. osztályú altisztje volt, majd pedig 
a Soproni Huszárlaktanya gondnoka lett. Édesanyja neve Simonyák Terézia.

Iskoláit a lelkészi diploma megszerzéséig Sopronban, az evangélikus ele-
mi népiskolában, az evangélikus líceumban és a Pécsi Erzsébet Tudomány-
egyetem Hittudományi Karán végezte. 1927 júniusában érettségizett, majd 
a teológia elvégzése után 1932. október 23-án Kőszegen avatta lelkésszé 
dr. Kapi Béla püspök. Felavatása után Győrben dr. Kapi Béla püspök mellett 
kapott segédlelkészi szolgálatra beosztást.

Egy év múlva, 1932. október elejétől soproni és skóciai ösztöndíjjal az 
Edinburgh-i Egyetemre került, ahol három szemeszteren át végezhetett 
dogmatikai és etikai tanulmányokat. Hazatérése után 1934-ben Kaposvá-
ron kapott hitoktatói beosztást. 1935. június elején az Enying–Siófoki Misz-
sziós Gyülekezet megszervezésével bízta meg püspöke.

A missziós lelkészi teendőket 1935–1942-ig látta el 16 községben és 
pusztán. Ezt a kemény munkát csak folytonos utazgatásokkal tudta elvé-
gezni. Igehirdetési munkája közben eljutott Magyarország minden gyüleke-
zetébe. 1938-ban, négyévi munkája eredményeképpen megépült az enyingi 
evangélikus templom, melyet november hónap folyamán dr. Kapi Béla püs-
pök avatott fel. A ma is álló nagyon szép templomhoz vezető utat nemcsak 
lelkileg, hanem izikailag is ő rakatta ki.
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Közben több ízben is behívták katonai szolgálatra. Így vett részt Erdély 
és Délvidék visszacsatolásában, majd 1942-ben kiküldték a frontra, ahol 
nyolc kemény hónapot töltött el, mint tábori lelkész. Ekkor került bele a 
híres korotojaki harcokba.54 Még a harctéren tartózkodott, amikor a Lévai 
Evangélikus Egyházközség55 egyhangúlag lelkészének hívta meg. Megbíza-
tásának azonban csak frontról való hazatérése után tudott eleget tenni, és 
1942. december 1-én foglalhatta el állását.

Szép és nemes gyülekezetében áldozatkész lelkekkel készítgette az új 
templom és paróchia tervét, amely azonban terv is maradt, mert 1945. már-
cius 8-án Léva hadszíntérré lett, utána pedig a visszatérő csehek az anyaor-
szágból valókat kiutasították.

Még lévai lelkészkedése idején kötött házasságot Varga Ilonával, Varga 
Jenő, költői lelkületű enyingi kántortanító leányával. Léva után 1945. már-
cius 21-én Kétbodonyba, egy Nógrád megyei kis faluba került családjával, 
ahol a gyülekezet pásztor nélkül maradt, mert a lelkész a harcok elől nyu-
gatra menekült.

1946. július 1-én került Óbudára, a III. kerületi Óbuda-Újlaki Egyházköz-
ség helyettes lelkészeként, Máhr Henrik lelkész munkatársául. Óbudán ro-
mokban heverő templom megépítése várt rá, és nyolc év kemény munkája 
után újra állott a templom torony nélkül. Máhr Henrik lelkész nyugdíjazá-
sa után Dezséry László került a paróchia élére egyházi és állami érdekből. 
Dezséry László püspöki kinevezése után Komjáthy Lajos püspöki másod-
lelkészi címet kapott, majd Dezséry László távozása után a gyülekezet 
parochus lelkésze lett.

54 Korotojaki harcok: 1942-ben a 2. magyar hadsereg elől visszavonuló szovjet hadsereg 
három hídfőt tudott megtartani a Don folyó nyugati partján, közülük az egyik Korotojak 
nevű falu volt.  1942. augusztus elejétől kb. egy hónapon át folytak véres harcok, és a 
magyarok német segítséggel szeptember 5-én tudták elfoglalni a helységet.

55 Léva: a trianoni békeszerződésig Bars vármegye Lévai járásának székhelye, majd Levice 
néven város Csehszlovákiában. Az 1938-as bécsi döntés értelmében visszacsatolt 
felvidéki területeken kialakított Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített 
vármegye székhelye. 1945-től ismét Csehszlovákia (1993. január 1-től Szlovákia) 
része.  
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Ebben a minőségben 1959-ig működött Óbudán, és még az utolsó év-
ben fel tudta építtetni a templom tornyát, amelynek felszentelésén azon-
ban már nem vehetett részt, miután 1959. szeptember 1-i hatállyal cserével 
Bükre helyezték át, hogy az ottani lelkész, Fülöp Dezső híveit vegye át lelki 
gondozásra.

A büki éveiről a megkérdezett lelkész így nyilatkozott:
„Bük! Tizennyolc kemény év! Erről az időről csak annyit mondhatok, hogy 

életem legnehezebb szakasza volt, noha Isten adott erőt arra, hogy a gyüle-
kezet templomát megújíthassam, és további fennmaradását paróchiával biz-
tosíthassam. De lelkileg annyira megviselt ez a sokévi küzdelem, és indított 
arra, hogy korábban menjek nyugdíjba. Így jöttem vissza Pestre.”

A nyugdíj napjaiban is tevékenykedik, állandóan talál lelki munkát, 
mert vasárnaponként sok helyre hívják prédikálni, hét közben pedig az Or-
szágos Evangélikus Múzeumban tárlatvezető angol tolmácsként működik. 
Ezt nagyon szép szolgálatnak tartja. A világ minden részéből, mindenféle 
fajú embernek mutathatja be a kiállított tárgyakat. Sokat tanulmányozza 
a múltat és ennek összefüggéseit egyházi történelem szempontból. Elége-
detten tapasztalja, hogy az embereket egyre jobban érdekli a vallásosság 
és a hit útja.

K  L  lelkész az életútját így foglalta össze:
„A 45 évi lelkészi szolgálatom alatt építtettem Enyingen templomot, Léván 

készen volt a terv, melynek rajzát ma is őrzöm, Óbudán újjáépült lelkészségem 
idején a templom és a torony. Bükön megújult a templom, felépült az új lel-
készlakás. Mindezek csak Istent dicsérhetik, engem csak térdre hullás illet!”

1969. szeptember 14-én, vasárnap délelőtt az istentiszteletet követően 
ünnepi közgyűlésen köszöntötték hívei K  L  lelkészt abból az 
alkalomból, hogy tíz éve szolgált a gyülekezetben.

Dr. Szabó Imre felügyelő a gyülekezet nevében megköszönte a jubiláló 
lelkésznek hűséges lelkipásztori szolgálatát. Kiemelte a templom megújítá-
sában és az új paplaképítésében mutatott önzetlen fáradozását, példamu-
tató és áldozatos magatartását. Németh Katalin tanuló Reményik Sándor: 
„Kegyelem” című versével köszöntötte a lelkészt, és egy csokor virág kísé-
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retében átnyújtotta a gyülekezet adományát, egy bőrkötéses Bibliát, mely-
be a következő bejegyzést tették: „Nagytiszteletű Komjáthy Lajos ev. lelkész 
úrnak a büki evangélikus gyülekezetben eltöltött 10 éves hűséges szolgálata 
emlékéül. A büki evangélikus gyülekezettől. Bük, 1969. szeptember 14.”

A lelkész hálás szavakkal köszönte meg az egyházközség megemlékezé-
sét, s ígéretet tett, hogy szolgálatát ezúton is úgy fogja végezni, ahogy azt 
az Isten kijelölte számára. Kérte a híveket, továbbra is támogassák nehéz 
munkájában, és ne hagyják magára a következő feladat befejezésében, a 
paplaképítés felelősségteljes, megpróbáltatásokkal járó szolgálatában sem.

1971. január 7-én rendezték a lelkész izetését: 1 695,50 Ft-ról 2000,00 
Ft-ra emelték. Az egyháztanács tagjai meglepetéssel értesültek arról, hogy 
mily csekély lelkészük izetése, és egyhangúlag helyesnek ítélték meg ize-
tésének rendezését.

1972. szeptember 28-án, miután a lelkész elhagyta a gyűlést, az őt ér-
deklő kérdésről tárgyaltak. D. dr. Ottlyk Ernő püspök levelét olvasták fel, 
melyet a gyülekezet felügyelőjéhez intézett abból a célból, hogy felhívja a 
igyelmét Komjáthy Lajos lelkész lelkésszé avatásának 40. évfordulójára. 

Egyúttal kérte a felügyelő intézkedését, hogy lelkipásztoruk megbecsülését 
anyagiakkal is juttassák kifejezésre.

Az egyháztanács a levélben közöltekre elhatározta, hogy a jubileumi 
ünnepséget az 1972. október 29-én, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő 
istentiszteleten tartják meg, melyre Szabó Lajos esperes is felajánlotta szol-
gálatát. A lelkész anyagi megbecsülését pedig úgy kívánta kifejezni az egy-
háztanács, hogy részére 5000 Ft azonnali segélyt szavazott meg. 

A jubileumi ünnepségen részt vett Szabó Lajos, a Vasi Evangélikus Egy-
házmegye esperese, kőszegi lelkész, dr. Szabó Imre felügyelő, Komjáthy La-
jos lelkész és a hívek nagy száma.

Az ünnepséget a lelkész imája vezette be, majd Szabó Imre felügyelő kö-
szöntötte a megjelent esperest és a jubiláló lelkészt. Beszédében kiemelte 
Komjáthy Lajos bizonyságtevő igehirdetési szolgálatát, lelkipásztori látoga-
tásait, a leánygyülekezetek gondozását és az egyháztanáccsal, a gyülekezet-
tel való együttműködés zökkenőmentességét. Példamutatóként említette 
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meghitt családi életét, büki működésének pedig legszebb tanúbizonysága a 
megújított templom és az új lelkészlakás.

A büki gyermekek nevében Somogyi Erzsébet verssel, a szelestei hívek 
nevében Tóth Ildikó közvetlen szavakkal és virágcsokorral köszöntötte a 
lelkészt.

Az egyháztanács tagjai közül Hasza Ferenc fordult a jubiláló lelkészhez. 
Megköszönte a gyülekezetben végzett szolgálatait, igehirdetéseit.

Szabó Lajos esperes az egyházmegye követeként köszöntötte a lelkészt. 
Leszögezte, hogy az egyházmegye lelkészi kara testvéri szeretettel fogadta 
be Komjáthy Lajost, és ezzel testvéri szeretettel tekintenek rá ma is.

Dr. Móritz Péter vegyészmérnök az enyingi és az óbudai gyülekezetek-
ben végzett munkáját emelte ki, és azok a hívek még ma is hálával gondol-
nak rá hűséges szolgálataiért.

A köszöntőkre a lelkész válaszolt, melyben kiemelte, hogy 40 éves lelké-
szi szolgálatában mindig az Úr Jézus győzedelmeskedett. Tevékenységével 
az Isten akaratát tolmácsolta, mely igen nagy megtiszteltetést jelentett szá-
mára, ugyanakkor rámutatott az ezzel járó nagy felelősségre is. Példákat 
mondott az életből, a történelemből, amikor az Ige új embereket tudott for-
málni. 

K  L  házasságából két gyermek született: Ildikó és Anikó. Il-
dikó jelenleg Budapesten él családjával, dr. Móricz Péter neje, míg Anikó 
Szombathelyen dolgozik a Tüdőgondozó Intézetnél, férje Tompó László.

1973. január 1-től a lelkész javadalmazását rendezte az egyháztanács: 
az eddigi izetésének, az egy havi 2600 Ft-nak 5%-val emelték fel díjazását, 
ami 130 Ft-ot jelentett.

1977 nyarán elterjedt annak a híre, hogy K  L  elhagyja a 
gyülekezetet. Ennek hivatalos formában történő bejelentése csak 1977. 
szeptember 9-én tartott presbiteri gyűlésen hangzott el, amikor a lelkész 
bejelentette, hogy nyugdíjba kíván menni. Egyúttal ismertette indokait, 
mely szerint betöltötte 70. évét, és úgy érzi, eljött az idő, amikor önként 
és rendezett körülmények között hagyhatja el gyülekezetét. Nem várhat-
ja meg elerőtlenedésének idejét, melynek bekövetkeztével nem kis gondot 
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okozna gyülekezetének a róla való gondoskodás. Közölte azt is, hogy most 
rendkívüli mód adódott arra, hogy Budapesten az Evangélikus Lelkészek 
Otthonában helyet kapjon. Ezt az alkalmat Isten által adott alkalomnak te-
kintette.

A bejelentés után a lelkész ismertette a lelkészválasztás ügyét is. Meg-
előzően magánbeszélgetések során az egyházmegye vezetői érdeklőd-
tek Benkő Béla kissomlyói56, Fehér Károly alsósági57 és Bozorády Zoltán 
őrimagyarósdi58 lelkészeknél, nem szándékoznának-e Bükre pályázni. Ők 
azonban nem fogadták el a feléjük megnyilvánuló bizalmat. Ezek után a 
püspök úr kijelentette, hogy az önként jelentkezőket veszik tekintetbe.

Így pályázta meg a büki lelkészi állást Rácz Miklós nádasdi59, dr. Barcza 
Béla tési60 és Sztehlo Mátyás sámsonházai61 lelkész. Ennek alapján az egy-
házközség lelkésze hívta meg a pályázókat bemutatkozó lelkészi szolgálat-
ra. Rácz Miklós 1977. szeptember 18-án, dr. Barcza Béla szeptember 25-én, 
Sztehlo Mátyás pedig október 2-án tartotta meg igehirdetését.

1977. október 16-i presbiteri gyűlésen elhatározták, hogy október 30-án 
tartják meg a lelkészválasztó gyűlést. Már ezen a gyűlésen nyilvánvalóvá 
vált, hogy a bemutatkozó igehirdetés eredményeképpen az egyházközség 
egész népe Sztehlo Mátyás sámsonházai lelkészt kívánja lelkipásztorául 
megválasztani. 

Ez az akarat érvényesült a választás napján is, 1977. október 30-án, ami-
kor Benkő Béla, a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese jelenlétében a 
hívek S  M  egyhangúlag hívták meg a büki lelkészi állás betöl-
tésére.

S  M  ünnepélyes beiktatására 1977. november 20-án dél-
után 3 órakor tartott közgyűlésen került sor.

56 Kissomlyó: község Vas megyében, a Kis-Somlyó hegy déli lábánál.

57 Alsóság: 1950-ig önálló község Vas megyében, azóta Celldömölk része.

58 Őrimagyarósd: község Vas megyében az Őrség szélén.

59 Nádasd: község Vas megyében.

60 Tés: község Veszprém megyében, a Bakony tájegység Tési-fennsíkján.

61 Sámsonháza: község Nógrád megyében.
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Fekete Imre felügyelő üdvözölte a megválasztott lelkészt. A Vasi Evan-
gélikus Egyházmegye nevében Benkő Béla esperes, a Büki Római Katoli-
kus Egyházközség küldöttsége élén Radnóczi Ernő esperes-plébános, a 
Vasi Lelkészi Munkaközösség nevében Kovács Béla lelkész, a sámsonházai 
gyülekezet küldöttsége élén i j. Juhász János és végül Rácz Miklós nádasdi 
lelkész szólalt fel.
Az üdvözlésekért S  M  beiktatott lelkész mondott köszönetet.

A lelkészválasztás előtt az egyházközség tanácsa megállapította az lel-
kész hiványát, melynek alapján a lelkész kötelességévé tették:

1) Vasárnapokon és ünnepnapokon Bükön délelőtt gyermek istentisz-
teletet és fő istentisztelet tartását, valamint este könyörgést. Górban 
havonta két istentiszteletet, Lócson és Szelestén havonta egy-egy va-
sárnapon istentiszteletet kell tartania. 

2) A nagy ünnepeken az anya- és a leánygyülekezetekben úrvacsoraosz-
tás végzését.

3) Adventben és nagyböjtben Bükön, Górban és Szelestén hetenként 
egy-egy hétköznapi esti istentisztelet tartását. Nagyhéten és a refor-
máció hetében Bükön a hét minden napján este istentisztelet tartá-
sát.

4) Bükön október 31-től Húsvétig hetenként egy alkalommal bibliaórát 
kell tartania.

5) A gyülekezeti tagok egyenkénti pasztorálását végezni. A betegeket lá-
togassa, lehetőleg a kórházakban is.

6) A hittanra beiratott gyermekek és a kon irmandus korban levők okta-
tását végezze.

7) Általában minden tevékenységet végezzen, amit az egyház törvényei 
és rendeletei lelkészi feladatként előírnak.
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A lelkipásztori szolgálataiért kap:
1) Természetbeni lakást.
2) 1200 négyszögöl háztáji földet. Konyhakertet a lelkészlak oldalán és 

nagyobb kertet a lelkészlak mögött.
3) Havi 3000 Ft, azaz háromezer Ft készpénzt, 1979. január 1-től izeté-

sét évi 5%-kal emelik.
4) A lelkészi iroda takarításáért évi 500 Ft, azaz ötszáz Ft-ot. Az iroda és 

a gyülekezeti terem fűtéséért 2000 Ft, azaz kettőezer Ft-ot, beleértve 
a fűtőanyag árát is.

5) Az ingatlanok adóját, tűzbiztosítását, külső és belső karbantartását 
az egyházközség izeti.

6) Az egyházközség ígéretet tesz arra, hogy a lelkész javadalmazása te-
kintetében nyomon követi az ország dolgozóinak életszínvonalát.

A fenti hiványt az 1977. október 23-i közgyűlés jóváhagyta. S  
M  sorrendben a gyülekezet tizenegyedik lelkésze, akinek életútját az 
alábbiakban vázoljuk.

A felvidéki Eperjesen született 1925. november hó 12-én. Édesap-
ja Sztehlo János erdőmérnök, édesanyja Hartmann Gizella öt iúgyermek 
édesanyja. 300 éves „ároni-papi” családból származik, vagyis 300 évre visz-
szamenőleg ki tudják mutatni a papi ágat. Mély lelki, hívő életet élő édes-
anyjától és a besztercebányai lelkész nagyapjától nyert sok indítást ahhoz, 
hogy a papi hivatást választotta, és így lett a családi tradíció folytatója.

Gyermekkora felejthetetlen élményei közé tartozott az a sok nyári vaká-
ció, melyeket teljes egészében nagyszüleinél, a besztercebányai pap nagy-
apjáéknál töltött Besztercebányán, majd amikor nyugdíjba vonult, a nyugal-
mának helyén, Dobsinán62, ahol az ősi családi házuk volt.

62 Dobsina: a Gömör−Szepesi-érchegység középső részén, a Dobsina patak partján 
fekvő bányásztelepülés a trianoni békeszerződésig Gömör-Kishont vármegye 
Rozsnyói járásához tartozott. Azóta Dobšiná néven város Csehszlovákiában, illetve 
Szlovákiában.
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Elemi iskoláit Besztercebányán, Vernáron63 és Aranyidán64 járta. Több 
helyen végezte iskoláit azért, mert közben az édesapját más és más szolgá-
lati helyre küldték. 

Gimnáziumba az ősi eperjesi evangélikus kollégiumba adták a szülei. En-
nek három osztályát elvégezve jött az 1938-as év, amikor a felvidéki terüle-
tek egy részét visszaadták Magyarországnak. Édesapja aranyidai működése 
erre az időre esett, és területtel együtt a család is visszakerült a magyar 
honba. Így búcsúzott el Eperjestől, és az eddigi szlovák nyelvű tanulását 
magyarra cserélte fel. Jóllehet, gyermekkora óta három nyelven beszélt − 
magyarul, szlovákul és németül −, az átállás nem volt könnyű.

1944-ben Kassán érettségizett, jó eredménnyel fejezve be gimnáziumi 
tanulmányait. 1944-től 1948-ig a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Sop-
roni Hittudományi Karán végezte teológiai tanulmányait. A sikeres vizsgák 
után Budapesten, 1948 nyarán szentelték fel pappá.

Első segédlelkészi működése Szentes város iliájához, Fábiánsebestyénhez 
fűződött, ahol szórványgondozói munkát végzett 1948 szeptemberétől 
1949. augusztus 31-ig.

1949. szeptember 1-től a Békéscsabai Leánygimnáziumban végzett hit-
oktatói munkát 1951 júniusáig, amikor a gimnáziumban a vallásoktatást tel-
jesen megszüntették, így erre az állásra a továbbiakban nem volt szükség.

Kérésére a püspök úr Salgótarjánba helyezte újra segédlelkészi minő-
ségbe, ahol 1951 szeptemberétől 1953 októberéig szolgált, tehát két éven 
keresztül. Erre az időre esett feleségével történt megismerkedése, akit 

63 Vernár: a Király-hegy lábánál fekvő település a trianoni békeszerződésig Gömör-Kis-
hont vármegye Garamvölgyi járásához tartozott. Azóta − a Dél-Felvidék rövid időre 
történt visszacsatolása kivételével − Vernár néven község Csehszlovákiában, illetve 
Szlovákiában. A helység kulcsszerepet játszott az 1944. augusztus és október közti 
szlovák nemzeti felkelésben, amikor szlovák partizánok fegyveresen szembeszáltak a 
Tiso vezette szlovák állammal és az azt támogató német megszállókkal. 

64 Aranyida: a Gömör−Szepesi-érchegységnél fekvő bányásztelepülés a trianoni béke-
szerződésig Abaúj-Torna vármegye Kassai járáshoz tartozott. Azóta − a Dél-Felvidék 
rövid időre történt visszacsatolása kivételével − Zlartá Idka néven üdülőtelepülés 
Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában.
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1952 tavaszán eljegyzett és október 18-án feleségül vett. Neve: Fleps Ruth. 
Ő abban az időben a salgótarjáni kórház gyermekosztályán mint főnővér 
működött.

1953 októberében a sámsonházai gyülekezet egyhangúan papjának vá-
lasztotta meg, ahol pontosan 24 évet szolgált.

Házasságukat az Isten három gyermekkel ajándékozta meg:
Edit 1953. szeptember 27-én született Salgótarjánban,
Péter 1955. február 4-én Pásztón,
Dorottya pedig 1960. július 22-én ugyancsak Pásztón született.

Sámsonháza kétnyelvű lakosságának szlovákul is prédikált, melyhez már 
Békéscsabán is szerzett gyakorlatot, ahol a hitoktatókat szintén bevonták 
lelkészi szolgálatra az ottani lelkészek.

A 24 éves sámsonházai működéséhez fűződött az ottani lelkészlak újjá-
építése. 1956-58-as években a régi paróchiát földig leromboltatták és egy 
modern, a mai élet követelményeinek megfelelő új épületet készítettek. Ez 
rengeteg munkát, sok utánjárást kívánt tőle.

1970-ben a sámsonházai templomot, a 100 éves jubileumára teljesen 
felújították a toronysisaktól a fundamentumig.

1977. november 20-án iktatták be a büki lelkészi állásra, ahova a gyüle-
kezet népe egyhangúlag hívta meg. Híveinek bizalmát és szeretetét élvezve 
kíván népe javára és Isten kegyelméből szent neve dicsőségére működni.

Ezzel napjainkig lezárult a lelkészek sora, akik mindig nagy odaadással 
és példamutatással szolgálták gyülekezetünk híveit. Az elkövetkezendő 
időszak lelkészeinek az áldozatos elődök élete, munkálkodása legyen pél-
damutató és erősítő, hiszen ők voltak azok, akik sok-sok fáradozás, nehéz-
ség közepett arra törekedtek, hogy híveiket vallásuk gyakorlására, tiszta 
erkölcs megtartására neveljék. Nevük, emlékük legyen áldott!!!



202

A GYÜLEKEZET TANÍTÓI ÉS TEVÉKENYSÉGÜK

A gyülekezet 1784-ben történt újjászületését követően első tanítónak 
S  T  hívták meg, akiről kevés adat maradt fenn. Annyit azon-
ban tudunk róla, hogy Kőszegen született, és Sopronban, az evangélikus 
főiskolán tanult az ötödik osztályig, ahonnan Bükre hívták meg tanítónak. 
Hrabowszky György esperes − aki az evangélikus lelkészek és tanítók ada-
tait gyűjtötte össze 1816-ban − leírta, hogy Schöpf Tóbiás 1789. január 21-
én levelet írt apjához, Hrabowsky Sámuel szuperintendenshez Bükről. Még 
ebben az évben Locsmándra került, s itt látogatta meg Nagy István szuper-
intendens 1798. június 30-án.

Hogy a következő években − 1889–1896-ig − ki volt a gyülekezet tanító-
ja, nem tudjuk. 1796-ban K  J  került a büki iskola élére, és itt 
működött 1803-ig. Ekkor Tétre65 hívták meg és odaköltözött. (H  
G   )

Helyébe M  J  választották meg, aki 1803–1808-ig működött 
Bükön. Ezen idő alatt sok ellentéte támadt a gyülekezet híveivel, amely mi-
att sok ellenséget szerzett magának. Éppen ezért el kellett távoznia Bükről. 
Elmenetele előtt a lelkésznek s a vezetőknek hízelgő, a népet pedig megát-
kozó „hijába való vers” hátrahagyásával távozott el a községből. 

Mátics János után 1809-ben ismét K  J  hívták vissza Tétről, 
aki szívesen tett eleget a gyülekezet kérésének annál is inkább, mert a téti 
gyülekezet nem izette meg számára rendszeresen a megállapított juttatá-
sokat. Tétről való távozásához a farádi gyűlés 44. és 45. végzése járult hoz-
zá. Hátralékai továbbra is maradtak, melyeket 1811-ben a soproni főgyűlés 
ítélt meg számára. K  J  1839-ben bekövetkezett haláláig volt a 
gyülekezet tanítója. Felesége nevel Wölfel Erzsébet.

Végrendeletének egyik pontjában a legszegényebb tanítványainak − 
Korsics Istvánnak, Takáts Istvánnak, Büki Józsefnek, Németh Istvánnak, 
Osváth Jánosnak és Görtsei Jánosnak − bizonyos összegű segélyt hagyott, 

65 Tét: mezőváros, járási székhely az egykori Győr vármegyében. 2001-től városi rangú 
település Győr-Moson-Sopron megyében.
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míg egy másik pontban arról rendelkezett, hogy egy hold szántóföldje a 
gyülekezeté legyen. Erről a presbitérium úgy határozott, hogy bérbe ad-
ják, és a bérleti díjat a gyülekezet javára fordítják. (A  

)
K  J  1772-ben született Tapolcafőn66. Bükön tanítóskodott 

1796–1803-ig, majd Tétre ment, ahol 1803–1809-ig tanított. Utána ismét 
Bükön találjuk 1809–1839-ig. Meghalt itt Bükön 1839. április 17-én. Sírkö-
vére büki szokás szerint szép verses felirat van. (D. P  S : G  
F  , 14.  − A        

. − S )
Utóda L  J  lett, aki mindössze egy évig működött a büki 

gyülekezetben.
Őt S  G  követte a tanítók sorában, aki a Fejér megyei Nyéken 

született 1820. október 26-án. Édesapja vendéglős és mészáros volt, majd 
Pápára költöztek. A iúkat a református kollégiumba íratták be. Molnár Gá-
bor pápai evangélikus lelkész vette észre az i jú kiváló tehetségét, és az ő 
biztatására küldték szülei Sopronba tanulmányai folytatására. Itt retorika, 
poetika és a logika osztályait végezte. Szabó József tanárától pedig melléke-
sen a neveléstant is tanulta. Közben a zongorajátékban képezte magát, és 
annyira haladt a zenei tanulmányokban, hogy a főiskolai énekkar vezetésé-
vel bízták meg tanárai.

Nem csoda tehát, hogy amikor a büki felügyelő, Jánosa Ádám és a gond-
nok, Fejér János 1840-ben a soproni főiskolán tanítót kerestek, a büki szüle-
tésű Hetyésy László igazgató Szente Györgyöt ajánlotta a legmelegebben.

A 20 éves iatal tanító fényesen be is váltotta a büki gyülekezet reménye-
it. Magas, szép alak, erős érces hang, városias inomabb modor és művelt-
ség, jó muzsikus, aki nemcsak szépen énekelni, hanem orgonálni is tud, mi 
több kellett a gyülekezetnek. Sőt a vagyonos Boda Erzsébetnek is, ki több 
iatal birtokost kikosarazott, az új tanító úr tetszett meg, amint ezt neki a 

bejáró asszonya el is mondta.

66 Tapolcafő: 1982-ig önálló község Veszprém megyében, azóta Pápa városrésze.
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1842-ben ülték meg lakodalmukat, s a iatal tanító buzgalmát ezután a 
családi boldogság csak fokozta. Szente György példás életéből tanulta meg 
tisztelni és szeretni a tanítói hivatást Gyurátz Ferenc, a későbbi püspök, aki 
sokszor fordult meg gyermekkorában keresztapjánál a tanítói lakban.

S  G  igen ügyes verselő is volt, és maga készítette el a temeté-
sekre a rövidebb búcsúztatókat, az ún. „áriákat”, melyeknek az érces hang-
jával énekelve nagy volt a hatásuk.

A büki tanító 1846-ban megalapította az egyházmegyei tanítóegyesüle-
tet, melynek ő volt a jegyzője és főintézője. Sokak szerint ez lett volna ha-
zánkban az első tanítóegyesület.

A szabadságharc után néhány évre a jegyzői hivatalt is az evangélikus 
egyházközség tanítójára ruházta a politikai község. Tanítói munkáját ekkor 
sem hanyagolta el, de a kettős terhet nem bírta sokáig, a jegyzőségről le-
köszönt. A büki lakosság és az i júság az ő iskolájában szerette meg az iro-
dalmat, a magyar költőket. Pákh Albert lapját, a Vasárnapi Újságot és a Va-
sárnapi Könyvtárt kezdettől fogva olvasták Bükön a földműves családok is. 
S  G  érdemei között említhetjük, hogy Bükön korán megalakult 
a Kaszinó, vagyis az Olvasóegylet. (P  S : G  F  -

, 18–21. )
1862. évi január 25-én tartott közgyűlésen úgy rendezték a tanító i-

zetését, hogy a lelkész javadalmazásához arányosították. Ezen kívül meg-
szüntettek minden aprólékos járandóságot, mint a széna, szalma, főzelék, 
káposzta és kender szolgáltatását, s helyettük a meghívó levélben foglalt 56 
váltóforint helyett 56 Ft-ot osztrák értékben és a természetben kiszolgált 
termények helyett 44 Ft-ot osztrák értékben, összesen 100 Ft-ot, ezen felül 
a közös, három büki közös pénztárból 90 Ft-ot kapott. A járandó fa mennyi-
ségét is egy öllel felemelték, mivel az iskola fűtése a következő időben több 
fát igényelt.

1868. év az oktatás fejlődésében korszakalkotó változásokat hozott. Az 
1868. évi XXXIII. törvény kötelezővé tette az iskolába járást, és jelentős ren-
delkezése volt, hogy a tanító „hivatalt” csak tanítói oklevéllel rendelkezők 
tölthették be.  A tanítói izetések megállapítása továbbra is az iskolaszékre 
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tartozott, de a törvény kimondta, hogy a izetés tisztes lakáson és legalább 
negyedholdnyi kerten kívül a rendes tanítók esetében 300 Ft-nál kevesebb 
nem lehetett. A törvény ezzel igyekezett megszüntetni azt a lealacsonyító 
eljárást, hogy a tanító saját maga legyen kénytelen összegyűjteni a termény-
járandóságot, mely ezután az egyházközség gondnokainak kötelessége lett. 
Amint az előzőkben említett 1862. évi tanítói izetésrendezés mutatja, a 
büki gyülekezet megelőzte az 1868. évi törvényben foglaltakat. 

A tanító anyagi ügyei továbbra is többször a gyűlés elé kerültek, így 
S  G  1871. január 28-án azzal a panasszal fordult a közgyű-
léshez, hogy gyónás alkalmával nagyon kevesen tesznek pénzt a kitartott 
könyvre. Ennek pótlására elhatározták, hogy a jövőben újév napján két 
perselyt hordoznak körül, és ezek közül egyiket a tanító kapja meg gyónási 
pénz fejében.

Mivel az 1868. évi törvény kötelezővé tette az oktatást, a gyermekek 
látszáma tekintélyesen megnövekedett, ez pedig megkövetelte az iskola fej-
lesztését. A gyermekek létszámát a Felsőbükön létesített cukorgyár, a vasút 
megépítése is emelte, mivel a létesítményekkel sok család költözött a köz-
ségbe. „A 150 főnyi gyermeksereget egy tanító egy teremben a legnagyobb 
erőfeszítéssel sem képes a mai kor színvonalán álló nevelésben, oktatásban 
részeltetni” − állapította meg a konvent, és elhatározta, hogy a régen ter-
vezett második tantermet még ebben az évben − 1871-ben − megépítik, és 
megszervezik a segédtanítói állást.

A határozatot tett követte. Megépült a második tanterem, és megállapí-
tották a második tanítónak járó izetést, mely szerint évi 100 forint kész-
pénzt kapott, havonként pedig 10 forintot juttattak számára élelmezési 
díjként. Szobája fűtésére egy öl fát adtak, ezen kívül minden iskolába járó 
gyermek után a szülők 10 koronát tartoztak izetni a tanítónak.

1871. június 5-én elhatározták, hogy segédtanítót hívnak a felépülő tan-
teremben elhelyezendő osztályok vezetésére. Szeptembertől kezdve máso-
dik tanítóként K  S  tanított az iskolában, aki 1873 augusztusáig 
működött a büki gyülekezetben. Ekkor Nagyvázsonyba hívták meg rendes 
tanítónak, s a meghívást elfogadva elbúcsúzott a büki hívektől. A jövő, 1873–
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1874. tanévre tehát másodtanítóról kellett gondoskodni, s a presbitérium 
megbízta a lelkészt, hogy ebben az ügyben tárgyaljon az esperessel.

A lelkész a megbízatásnak megfelelően járt el a tanítószerzés ügyében, 
és meg is találta Vönöckön a tanítóképzőt végzett P  L  i jú szemé-
lyében, akit Guóth Ignác felügyelőnek Boda József vönöcki földbirtokos, a 
kemenesi esperesi kerület felügyelője ajánlott. A iatal tanító a fentebb is-
mertetett izetést elfogadta, majd az erről szóló hiványt kiállították részére.

1873 novemberében P  L , tehát alig két hónapi tanítás után 
meghívta tanítónak az alsószopori67 evangélikus hitközség és jóval több i-
zetést ígértek részére, mint amit Bükön kapott. Mivel a tanévnek ebben az 
időszakában sok nehézséggel járt volna tanítót szerezni, és hogy a büki gyü-
lekezet ne maradjon másodtanító nélkül, a konvent úgy határozott, hogy 
izetését 50 Ft-tal megjavítja. A izetésjavítás után P  L  közölte, 

hogy továbbra is a büki gyülekezetnél marad.
Két év múlva ismét változott a másodtanító személye. 1875. július 4-én 

K  M  írta alá a hiványát, és szeptemberben meg is kezdte mű-
ködését. A gyülekezet gondnokait pedig megbízta a gyülekezet vezetősége, 
hogy a tanító ellátásáról gondoskodjanak. Ennek ellenére nem sokáig ta-
nított a gyülekezet iskolájában, mert novemberben Magasiba hívták meg 
másodtanítónak. Ő a meghívást elfogadva eltávozott a községből. 

1875. december 5-én T  L  segédlelkészt hívták meg másod-
tanítónak, aki egyúttal a segédlelkészi teendőket is ellátta. Díjazását éven-
kénti 270 Ft-ban és egy öl tűzifában állapították meg közös megegyezéssel. 
Élelmezéséről saját magának kellett gondoskodnia. Kétévi büki működése 
után, 1877. december 9-én búcsúzott el a gyülekezettől, és Nagygeresdre 
távozott. Lelkiismeretes munkájáért jegyzőkönyvi elismeréssel mondtak 
köszönetet, és a konvent megbízta a lelkészt, hogy egy segédlelkész másod-
tanítóról gondoskodjék.

Zongor Endre lelkész-esperes közbenjárására a szuperintendens ajánlá-
sa alapján 1877. december 26-án B  H  segédlelkészt hívták meg 

67 Alsószopor: gyakran rövidebb formában, ’Alszopor’ néven is előfordul. 1950-ig önálló 
falu Sopron vármegyében, azóta Újkér község része Győr–Moson–Sopron megyében.
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másodtanítónak. Az 1878 nyarán történt mozgósítás alkalmával a segédlel-
kész másodtanítót behívták katonának, így a másodtanítói állás ismét be-
töltetlenül várta az új tanév megkezdését.

A megüresedett állásra a büki származású B  L  nyugalmazott 
lelkész ajánlkozott, akit meg is bíztak a tanítással. A megbízatásnak eleget 
téve 1878. szeptember 15-én állott munkába. Ezen a gyűlésen elengedték 
Becht Henriknek előlegezett 30 Ft-os tartozását.

A községből eltávozott tanító 1878 októberében levelet küldött a gyüle-
kezethez, melyben közölte hivatalosan is, hogy a másodtanítói állásról le-
mondott, egyben pedig köszönetét fejezte ki a számára nyújtott segítségért.

Becht Henrik lemondását a gyülekezet tudomásul vette, közben azon-
ban Balogh Lajos nyugalmazott lelkész meghalt, így ismét betöltésre várt a 
másodtanítói állás. Zongor Endre esperes-lelkész ajánlatára a szakonyi Sza-
bó Sámuel papjelöltet hívták meg ideiglenesen tanítani, egyúttal azonban 
elrendelték, hogy az állást hivatalosan is meghirdetik.

Az 1878. december 31-én tartott koventen H  L  káplánt hívták 
meg tanítónak, és egyúttal izetésének megjavítására a konvent elhatározta, 
hogy a három sátoros ünnep másodnapján a templomi erszényjövedelmét a 
segédlelkész-másodtanító részére adják.

1882. december 3-án H  L  káplán leköszönt másodtanítói ál-
lásáról. Utódjának a gyülekezet ismét segédlelkészt hívott meg S  F -

 gyönki káplán személyében, aki el is fogadta a büki gyülekezet meg-
hívását.

Közben azonban Sopron vármegye tanfelügyelője tiltakozott a gyüle-
kezet eljárása ellen azért, mert a másodtanítói állást lelkésszel töltötte be 
most már egy évtized óta. A tanfelügyelőségnek az volt az álláspontja, hogy 
okleveles tanítót kell alkalmaznia.

A gyülekezet a tanfelügyelő tiltakozását igyelembe véve azt határozta, 
hogy okleveles tanítót fog alkalmazni az „Egyházi rendszer” által kitűzött 
határidőre. Addig azonban a megválasztott segédlelkész tanítson a kis-
iskolában.
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A másodtanító választására 1883. április 15-én került sor. Zongor Endre 
esperes-lelkész N  P  ajánlotta, aki eddig Meggyesen68 tanított, és 
az ottani lelkésztől igen jó minősítést kapott róla. A konvent olyan feltétellel 
választotta meg, hogy az állást szeptember 1-én kell elfoglalnia, az élelme-
zésről azonban saját magának kell gondoskodni. A lakást és a fűtőfát pedig 
Szalay Ferenc segédlelkésszel egyenjogúlag használja addig, míg az Bükön 
lesz segédlelkész.

A következő tanév − 1883–1884 − végén N  P  elhagyta a gyüle-
kezetet, mivel Lévára hívták meg, így újból megüresedett az állás. 1884. au-
gusztus 31-én a konvent megbízta lelkészét, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
soproni evangélikus tanítóképző intézet igazgatójával, aki ajánljon egy vég-
zett növendéket másodtanítónak a büki gyülekezethez. Az igazgató ajánlá-
sa alapján L  J  tanítóképző intézeti növendéket hívták meg 1884. 
szeptember 21-én. László János azonban decemberben bejelentette, hogy 
nem működhet továbbra Bükön, mert a tanítóképzőt nem hagyhatja el. E 
visszamondás után S  F  káplán a konvent kérésére ideiglenesen 
elvállalta a kisebb tanulók oktatását.

December hónap nagy részben azonban Szente György első tanító ok-
tatta a kicsinyeket. A konvent javasolta, hogy a többletmunkából származó 
fáradozásáért kapjon jutalmat. Ennek tárgyalását azonban felfüggesztették, 
mert a főtanító betegsége miatt nem lehetett jelen a gyűlésen, melyet 1885. 
január 21-én tartottak.

A gyülekezet vezetőségének nehézségeit növelte, hogy Szente György ál-
lapota nem javult, így az ő helyettesítéséről is gondoskodni kellett. B  
J  hívták meg ideiglenesen, s 1885. április 12-én 70 Ft-ot szavaztak 
meg részére a gyülekezetben végzett munkájáért. Egyúttal kimondták, hogy 
megválasztják másodtanítónak, amennyiben a tanítói oklevelet megszerzi.

1885 nyarán bizonyossá vált, hogy Szente György betegsége olyan sú-
lyossá vált, a továbbiakban nem állhat munkába. Ezért augusztus 16-án 
megbízták a lelkészt, szerezzen egy káplánt, aki a gyermekek tanítását el-

68 Meggyes: valószínűleg a Sopron vármegye kismartoni járásához tartozott (1921-ben 
Ausztriához csatolt) Fertőmeggyes falut takarja az elnevezés..
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vállalja. Ezzel kapcsolatban a szuperintendenshez fordult, aki azt válaszol-
ta, csak egy tót nyelven beszélőt tudna küldeni, akit azonban ő nem ajánl a 
bükieknek. Ezért azt tanácsolta, hogy a másodtanító, Borsody János a na-
gyobb tanulókkal délelőtt, míg a kisebbekkel délután foglalkozzon. A kon-
vent a tanító többletmunkájáért 10 Ft-ot szavazott meg.

1885 szeptemberén Szente György kántortanító Bükön eltöltött 45 évi 
tanítói működése után meghalt. Emlékét az egyházközség jegyzőkönyvében 
megörökítették. A gyülekezet egész nemzedékét nevelte fel hosszú pálya-
futása alatt. Szeptember 27-én tartott közgyűlésen arról tárgyaltak, hogy 
Szente György özvegyének végkielégítést adjanak, és neki megfelelő lakást 
szerezzenek, nehogy az utód a lakás hiánya miatt ne tudja elfoglalni állását. 
E célra bérbevették a jelen levő Komjáthy János házát, akivel e tárgyban 
meg is egyeztek.

Október 4-én tartott egyházközségi gyűlésen megállapodtak a tanítóvá-
lasztás idejében, melyet október 11-én délután 2 órára tűztek ki. A gondno-
kokat pedig megbízták azzal, hogy a iókgyülekezeteket is értesítsék a vá-
lasztás idejéről. A kitűzött napra megérkezett az esperesi hivatal értesítése 
és jóváhagyása a pályázó tanítók kijelöléséről.

a) A gyülekezet részéről Hajas Kálmán szakonyi és Szente György
sikátori69,

b) míg az esperesi hivatal részéről Rónai Pál vásárosfalui70 tanítókat
jelölték ki.

A választás napjára október 11-ére Rónai Pál a pályázatát visszavonta, 
így a választás Hajas Kálmán és i j. Szente György között dölhetett el. Mi-
vel felállás után nem tudták eldönteni, kire esett több szavazat, az elnöklő 
esperes elrendelte a szavazást, melynek eredményeképpen Hajas Kálmán 
szakonyi tanítót nyolc szavazattöbbséggel választották meg a büki gyüle-
kezet első tanítójának. A választás végeztével a gondnokokat utasította a 

69 Sikátor: község 2002-ig Veszprém, azóta Győr–Moson–Sopron megyében.

70 Vásárosfalu: község 1950-ig Sopron vármegyében, 1950–1990 között Győr–Sopron, 
azóta Győr–Moson-Sopron megye része.
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közgyűlés, hogy a megválasztott tanító Bükre való költözködésére tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket.

Egyúttal elkészítették a „tanítói hivány”-t , mely a megválasztott tanító 
kötelességeit és javadalmazását tartalmazta. 

Tanítói hivány
„A büki ágostai hitv. ev. gyülekezetben a kántortanítói hivatal Szente 

György tanító úr halálával üresedésbe jövén, a hivatalt az 1885. évi október 
hó 11-én tartott választó gyűlésben Hajas Kálmán szakonyi tanító úr megvál-
toztatásával töltötte be.
I. A gyülekezet tanítójától a következőket kívánja meg:

1. hogy mind a kántori, mind a tanítói teendőket lelkiismeretesen teljesí-
tette, hogy az iskolában a testi fenyítéket határozatlanul kerülje, s csak 
a legvégső esetben alkalmazza kismértékben, s hogy tanítványainak 
erkölcsi életére az iskolán kívül is felügyeljen,

2. hogy szükség esetében, ideiglenesen a másod-iskolában is tanítson 
minden díjazás nélkül,

3. hogy az egyházi rendszer értelmében a lelkész felhívására, ennek tá-
vollétében, vagy betegség esetében, úgy szinte újév, húsvét, pünkösd és 
karácsony első ünnep délutánján isteni tiszteletet tartson,

4. hogy úgy az isteni tiszteletnél, mint halotti eseteknél a harangoztatás-
ról intézkedjék, valamint, hogy délben és este harangoztasson. A nyil-
vános vizsga után azonban szeptember végéig a gyülekezet állít egy 
harangozót és orgonaszíj-huzót,

5. hogy tanítványait a gyümölcsfa-tenyésztésre s nemesítésre jól megta-
nítsa, hogy ezeket a házi iparban gyakorolja s velük testi gyakorlatokat 
is végeztessen,

6. A másodtanító élelmezését, ha ez kívánja, köteles havonként 12 Ft-ért 
elfogadni.

7. A tanítói laknál egy kis szoba a kapu bejárás mellett a gyülekezet ren-
delkezésére fenntartatik, mely esetben a gyülekezet a hátulsó szoba egy 
részét kamrának kőfallal elrekeszteti. Azon esetben, ha a nevezett teen-
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dők valamelyikének teljesítését önkényűleg megtagadná, a gyülekezet 
fenntartja a jogot, hogy a tanítói javadalmazásból az elmulasztott kö-
telességhez mért összeget levonhassa.

II. A gyülekezet tanítójának a következő javadalmazást adja:
1. Készpénzből a gyülekezet pénztárából 100 Ft, azaz Egyszáz Ft, a köz-

ség pénztárából pedig 105 Ft, azaz egyszázöt Ft.
2. Ismétlő iskola tanításáért a három büki nemes birtokosság pénztárá-

ból 21 Ft, azaz huszonegy Ft.
3. Néhai Jánosa Judit asszony 200 Ft-os hagyománya kamatjának fele.
4. Gabonából búza 23 mérő, rozs 22 mérő, árpa 5 mérő. A búzának mérője 

48, a rozsé 44 és az árpáé 40 kg-mal számíttatik.
5. A négyezer négyszögöl szántóföldnek és 1600 négyszögöl rétnek ha-

szonélvezete.
6. A büki gyülekezet részéről 5 ½ öl, a lócsi iókgyülekezet részéről pedig 

fél öl kemény tűzifa hazaszállítva és felvágva. Azon esetben, ha a tűzifa 
nehezen volna beszerezhető, akkor a tűzifa mennyiségének megfelelő 
másnemű tűzelőanyag.

7. Karácsony, újév, húsvét és pünkösd első ünnepeiben a második erszény 
jövedelme.

8. Halott kísérésért 50 krajcár, áriamondásért külön 50 Krajcár.
9. Az idegen gyülekezetekből iskolába járó, úgy szinte a német és másval-

lású gyermekektől egy-egy Ft tandíjat szedhet.
Kelt Alsóbükön, 1885. év október hó 11-én.
Jegyzette: Baranyai Mihály, a gyülekezet jegyzője, Berzsenyi Gyula felügye-

lő, Döbrőssy Samu, Hetyésy Pál, Guóth Ignác, Koppányi Lajos, Balogh Gyula, 
Cséry László, Szabó Imre, Hetyésy Sándor, Szabó István, Hasza Gergely, Ba-
logh Sámuel, Horváth Ferenc, Asbóth János gondnok és Gyurácz Sándor gond-
nok. – Láttam a helyben hagyom. – Zongor esperes.

A büki ágostai hitv. evang. Gyülekezetnek részemre kiállított hiványát 
egész terjedelmében elfogadom, s magamat az abban előírt kötelességek lel-
kiismeretes magatartására Isten segítségével ünnepélyesen kötelezem. – Alá-
írás: Hajas Kálmán tanító.
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A büki ágostai hitv. ev. Gyülekezet által Hajas Kálmán tanító részére állí-
tott tanítói hiványt hivatalosan megerősítem. – kelt Alsóbükön, 1885. október 
17-én. – Zongor Endre esperes.”

Simonyi Hajas Kálmán a Vas megyei Nagysimonyi községben született 
1852-ben kisnemesi szülőktől, akik földműveléssel foglalkoztak, s gyer-
mekükből „értelmiségit” kívántak nevelni. A szülői akaratnak megfelelően 
Sopronban végezte magasabb tanulmányait, s itt szerzett tanítói oklevelet. 
A diploma megszerzése után Csöngén kezdte a tanítást, ahonnan rövid mű-
ködése után Szakonyba került, s innen választotta meg a büki gyülekezet 
kántortanítójává. Itt működött 1914-ig, s 43 évi szolgálat után vonult nyug-
díjba. Nyugdíjas éveinek nagy részét a községben építtetett családi házban 
töltötte, s csak felesége, Rutter Gizella halála (1936) után Bonyhádon iánál, 
majd nővérénél, Krámer Jánosnénál, Nemeskéren töltötte éveit. Itt is érte 
a halál 1944. június 29-én, 92 éves korában. Halála okául a következőt je-
gyezték be a nemeskéri gyülekezet anyakönyvébe: aggkori gyengeség, szív-
bénulás.

A „Harangszó”, az evangélikus egyház hetilapja nagyon szép megemléke-
zéssel vett tőle búcsút: „A Kemenesalja lankás, dombos, áldott földjéről került 
a büki egyházközségbe. A szülői ház, a környezet telítette hittel, imádsággal, 
hazaszeretettel. A rendkivüli viszonyok miatt ideiglenesen a nemeskéri teme-
tőben pihen, nem térhetett szeretett felesége mellé.”

A büki temető fő útja mentén díszes sírkő hirdeti a nagyszerű pedagógus 
nevét és emlékét, de hamvai máig sem kerültek vissza abba a temetőbe, 
ahová nagyon sok hívőt elkísért utolsó útjára.

H  K  1886 tavaszán arra kérte a konventet, hogy a tanítói föld-
jeinek megszántását vállalja magára a gyülekezet, kérésére azt a választ 
kapta, hogy földjeinek kellő időben való megszántását csak szívességből és 
csakis a saját személyéhez kötve végzik el.

A konvent tagjai 1886. november 14-i gyűlésükön sajnálattal vették 
tudomásul, hogy B  J  másodtanító váratlanul eltávozott a gyü-
lekezetből, s távozását levélben jelentette be. Az így megüresedett állás 
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betöltésének elintézésére megbízták Zongor Endre esperest, hogy vegye 
fel a kapcsolatot a felsőlövői71 tanítóképző intézet igazgatójával, s kérjen 
tőle alkalmas tanítót. Az igazgató válaszában arról értesítette a gyülekeze-
tet, hogy nincsen megfelelő jelöltje. Erre pályázatot hirdettek a Néptanítók 
Lapjában, s a jelentkezők közül H  J  bajai tanítót olyan feltétellel 
választották meg, hogyha nyolc napig más nem jelentkezik, őt hívják meg 
másodtanítónak. H  J  tanító 1886 karácsonya előtt megérkezett a 
gyülekezetbe, és a Hiványát aláírták.

Amíg a másodtanítói állás nem volt betölve, a kisebb tanulók osztályát 
Hajas Kálmán vezette, s neki ezért a többletmunkáért 25 Ft-ot ajánlott fel 
a gyülekezet. Hajas Kálmán ebből az összegből 10 Ft-ot adott a tervezett új 
orgona beszerzésére. A tanító ezzel az áldozatkészségével példát mutatott 
a gyülekezet híveinek.

H  J  másodtanító iskolájában az iskolaszék tagjai 1887 febru-
árjában vizsgálatot tartottak, s nagy megelégedettséggel tapasztalták, hogy 
nagyszerű eredménnyel végezte munkáját, s megnyerte tetszésüket a tanító 
gyermekekkel való bánásmódja is. A tapasztaltak után a konvent szótöbb-
séggel úgy határozott, hogy amíg ilyen eredményt ér el osztályában, szá-
mára évenként 2 mérő búza és 3 mérő rozs ki izetését engedélyezik. Ezt a 
rendkívüli izetését azonban nem vezették be a tanító hiványába.

1889 augusztusában H  J  a Pest megyei Apostagra válasz-
tották meg, s bejelentette lemondását. A konvent a soproni tanítóképző 
igazgatójának ajánlatára augusztus 8-án K  G  végzett növendéket 
választotta meg másodtanítónak. Ő azonban nem sokáig működött Bükön. 
1890. március 9-én lemondott büki állásáról, mert Zurányba (Moson me-
gye)72 hívták meg.

71 Felsőlövő: község a trianoni békeszerződésig Vas megye Felsőőri járásában, azóta 
Oberschützen néven község (Gemeinde) Ausztria Burgenland tartományában.

72 Zurány: más néven Zarándfalva község (a közép-, és a kora újkorban mezőváros) a 
trianoni békeszerződésig Moson megye Rajkai járásában, azóta Zurndorf néven 
mezőváros (Marktgemeinde) Ausztria Burgenland tartományában. 
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Mivel a gyülekezet ismét másodtanító nélkül maradt, Hajas Kálmán a 
vizsgákig vállalta a kisiskolások tanítását, mely fáradozásáért 30 Ft-ot sza-
vaztak meg részére. K  G  a gyűlés végén meleg hangon vett búcsút a 
gyülekezettől, s megköszönte azt a támogatást, melyet rövid büki tartózko-
dása alatt nyújtottak részére.

A gyülekezet ismét a soproni tanítóképző intézet igazgatójához fordult, 
aki K  R  ajánlotta a büki gyülekezetnek. 1890. július 13-án meg 
is hívták azzal, hogy állását szeptember 1-én foglalja el. K  R  nem 
sokáig maradt Bükön, mert még karácsony előtt megvált a büki hívektől. 
Keszthelyre távozott, így az egyházközség ismét nagy gond elé nézett, kap-e 
az iskolai év közepén tanítót.

Karsay Sándor püspök jött a gyülekezet segítségére, aki S  L -
 gyurói (Fehér megye) segédlelkészt ajánlotta a bükiek igyelmébe. Az 

1891. február 8-án tartott közgyűlés örömmel fogadta a püspök ajánlatát 
és S  L  egyhangúlag megválasztották az alsó osztályosok veze-
tőjének. 

A másodtanítói állás hamarosan ismét megüresedett, mert a tanév végén 
Szórády Lajos lemondott úgy a segédlelkészi, mint a másodtanítói állásról. 
A Néptanítók Lapjában megjelent hirdetésre B  G  felpéci73 se-
gédlelkész jelentkezett, akit 1891. szeptember 6-án egyhangúlag megvá-
lasztottak.

Egy 1892-ben hozott törvény a tanítói nyugdíjalapról intézkedett, mely 
az iskolafenntartók kötelességévé tette az előírt összeg be izetését. A tör-
vény szerint minden tanköteles növendék 15 koronával tartozik hozzá-
járulni a nyugdíjalaphoz, s a befolyt összeget évenként február 15-ig kell 
megküldeni a nyugdíjat folyósító intézethez. Az 1892. november 6-án tar-
tott gyűlésen az egyháztanács megtette az intézkedéseket a törvény végre-
hajtására, s úgy döntött, hogy a szegényebb gyermekek helyett a Baranyai 
László alapítványának kamatából izetik be a rájuk eső részt.

73 Felpéc: község 1950-ig Győr vármegyében, 1950–1990 között Győr–Sopron, azóta 
Győr–Moson–Sopron megye része.
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Az országos törvények egyre többet foglalkoztak a tanítók ügyeivel, 
anyagi gondjaival. Az 1894. évben hozott törvény a tanítók részére öt éven-
ként 50-50 Ft korpótlékot biztosított addig, míg a 250 Ft maximumot el 
nem érték. A gyülekezet 1895. január 16-án tartott közgyűlése örömmel 
vette tudomásul a népnevelés érdekében hozott fontos intézkedést.

Közben azonban ismét változott a másodtanító személye, 1893 nyarán 
B  G  segédlelkész lemondott az alsó osztályok vezetéséről. A 
meghirdetett pályázatra azonban nem akadt jelentkező, ezért a lelkész in-
dítványára E  Z  bakonyszentlászlói74 segédlelkészt hívták meg 
másodtanítónak.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a másodtanítók gyakori 
változásai sok gondot okoztak a gyülekezetnek, s több alkalommal is foglal-
koztak azzal, hogyan kellene, hogyan lehetne ezen a nehézségen segíteni, 
hiszen a tanítók cseréje mindig visszaeséseket hozott a tanulmányi ered-
ményekben. Ezért a másodtanító anyagi helyzetének megerősítésére a gyü-
lekezet 1895. június 3-án 200 Ft államsegélyt igényelt.

E  Z  segédlelkész 1895. augusztus 25-én lemondott hiva-
taláról, s a két éven át kifejtett buzgó munkálkodását jegyzőkönyvben örö-
kítették meg. A gyülekezet kérésére a püspök T  K  segédlelkészt 
ajánlotta, akit örömmel fogadtak, és meghívták segédtanítónak.

1898-ban esedékessé vált az első tanító részére az 50 Ft-os korpótlék, 
melynek folyósítására államsegélyt vettek igénybe. 

T  K  segédlelkészt 1897. április 11-én a püspök Kővágóörsre75 
küldte a beteg esperes mellé néhány hónapra, melyhez a gyülekezet bele-
egyezését adta, ugyanakkor a püspök az alsó osztályok vezetésére egy kise-
gítő tanító hozatalát engedélyezte a soproni tanítóképző intézettől.

74 Bakonyszentlászló: község 2002-ig Veszprém, azóta Győr–Moson–Sopron megyében. 

75 Kővágóörs: község a Balatontól néhány kilométerre északra az egykori Zala 
vármegyében, 1950-től Veszprém megyében. A reformáció időszakától a luheránus 
hit egyik központja a Balaton északi partján. Rövid ideig a XIX. században evangélikus 
gimnázium is működött a településen. 
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T  K  segédlelkész csak a nyár folyamán került vissza Bükre, 
1897. szeptember 13-án azonban véglegesen elköltözött Bobára76, így a 
második tanítói állás ismét megüresedett. A soproni tanítóképző intézet 
igazgatója most is, mint áprilisban K  F  tanítót küldte ki Bükre 
kisegítőként, akinek a konvent havi 20 Ft készpénzt, élelmezést, lakást és 
tüzelőanyagot szavazott meg.

1898. január 19-én a közgyűlés ismét tárgyalta a másodtanítói állásnak 
rendes tanítói állássá való szervezését, mivel 1895-ben ez nem sikerült, 
mert az igényelt államsegélyt a gyülekezet nem kapta meg. A közgyűlés 
most is megállapította, hogy a másodtanítók folytonos változása nagyon árt 
a nevelés ügyének, s ezt a fontos kérdést a gyülekezet érdekeinek veszé-
lyeztetése nélkül tovább halasztani nem lehet. A hosszúra nyúló vita után a 
gyűlés úgy döntött, hogy a második tanítói álláshoz az államsegélyt rend-
szeresen igénybe veszik. Guóth Ignác felügyelő pedig felajánlotta, hogy ha a 
gyülekezet nem kap alkalmasabb lakást a másodtanító részére, a Templom 
utcában lévő házat hajlandó 600 Ft vételárért a gyülekezet részére örök-
áron eladni.

1898. május 8-án a másodtanítói állás betöltése ügyében hívták egybe 
a gyülekezet híveit. A választásra vonatkozóan a lelkész három javaslatot 
terjesztett elő:

1. Megválasztani Kőhler Frigyes kisegítő tanítót, aki már egy évig műkö-
dött az iskolánál.

2. A soproni tanítóképző igazgatójának ajánlására bízni a leendő tanító 
kiszemelését.

3. Küldötteket meneszteni Sopronba körültekintésre.

A közgyűlés úgy határozott, hogy K  F  kisegítő tanítót vá-
lasztja meg rendes tanítónak. Egyben elhatározták, hogy a hiványban meg-
állapított izetést megadják abban az esetben is, ha nem kapják meg a kért 
államsegélyt.

76 Boba: község Vas megye keleti részén.
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A választás után, 1898. május 19-én a lelkész bejelentette, hogy több 
hívő szabálytalannak tartotta a május 8-i választást, mert a lelkész a szó-
székről előzetesen nem hirdette ki ennek napját. A híveknek most dönteni-
ük kellett, meg akarják-e semmisíteni a múlt gyűlés választási eredményét, 
vagy sem. A szavazás során szótöbbséggel hatályon kívül helyezték a május 
8-i gyűlés döntését, és megbízták a lelkészt, vegyen részt a soproni tanító-
képző intézet vizsgáin, hogy ott a legalkalmasabb i jú tanítót válassza ki a 
gyülekezet részére.

Június 26-án a lelkész bejelentette a megbízatásának eredményét, mely 
szerint S  I  tanító személyében sikerült olyan egyént találnia, 
aki megfelel a gyülekezet várakozásának. Úgy látta, benne mindazok a tulaj-
donságok megtalálhatók, melyek reményeiket valóra válthatják. A lelkész 
ismertetője után a közgyűlés egyhangúan megválasztotta S  I  
másodtanítónak.

1899 áprilisában a gyülekezet értesítést kapott, hogy a kormány az első 
tanítói állásra kért korpótlékot a következő öt évre folyósította. Ugyanakkor 
a közgyűlés örömmel vette tudomásul, hogy a másodtanítói állás rendsze-
resítésére is megkapták a 280 Ft évi államsegélyt. Ezen a gyűlésen az egyik 
gyülekezeti tag azt jelentette, hogy az „Egres alatt”77 fekvő dűlő tanítói föld-
jéből a szomszéd, Vizy János római katolikus tanító három fogatást elszán-
tott. A sérelmesnek talált ügy kivizsgálásával a gondnokokat bízták meg, 
hogy a középbüki bíró közreműködésével a kérdéses földbirtokot mérjék 
fel, s ha tényleg birtoksértés történt, a gyülekezet érdekeinek igyelembe 
vételével orvosolják. (A felmérés eredményét nem ismerjük!)

1900. július 29-én a lelkész jelentette a gyülekezet híveinek, hogy 
S  I  tanítót Keszthelyre választották meg, így a megüresedett 
állás ismét betöltésre vár. Ugyanakkor felhívta a közgyűlés igyelmét a büki 
születésű Kisfaludy Károly i jú tanítóra, aki ebben az évben kitűnő ered-

77 Egres alatt: Az Egres egy erdő a Bükről Acsád felé vezető útra merőlegesen a 
Boldogasszony-patak mentén. A patak egy szakaszon a csepregi és büki határ 
határvonala, az erdő Csepreg, a patak túloldalán lévő szántóföldek, az Egres alja dűlő 
már Bük közigazgatási területén található.
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ménnyel tette le a tanítói vizsgát, és ajánlotta a gyülekezet pártfogásába. A 
közgyűlés a lelkész szavai után egyhangú felkiáltással K  K  a 
második tanítói állásra megválasztotta.

K  K  1880. október 26-án született Bükön. Édesapja Kis-
faludy István, aki jómódú földművesként „tanult embert” kívánt nevelni i-
ából. Anyja Kebelei Zsuzsanna. A büki iskolából a Berzsenyi Gimnáziumba 
került Sopronba, ahonnan a tanítóképzőbe iratkozott át, és 1900-ban ka-
pott tanítói oklevelet. Még abban az esztendőben szülőfaluja gyülekezete a 
megüresedett másodtanítói állásra megválasztotta.

A gyülekezet mindjárt az első évben meggyőződhetett arról, hogy jól vá-
lasztott, mert 1901. január 19-én tartott közgyűlésén azt állapította meg 
róla a vezetőség beszámolója: „Nagy buzgalommal él hivatásának, s a leg-
szebb reményekkel lehetünk működése iránt.”

1905. december 20-án a konvent határozatának megfelelően megállapí-
tották a tanítók hivatalba lépésének idejét, s körülírták izetésük módoza-
tait, nehogy utólagosan − pl. egy haláleset miatt − ebből bonyodalom szár-
mazzon a gyülekezet és a tanító örökösei között.

H  K  első tanító 1885. október 17-én foglalta el állását, ize-
tésének évfordulója tehát mindig erre a napra esik. A gabona és a pénzbeli 
járandóságának egyik felét januárban, a másik felét pedig szeptemberben 
szolgáltatják ki. A tűzifából pedig állásának elfoglalásakor mind a hat ölet 
előre kiadták.

K  K  másodtanító 1900. szeptember 1-én foglalta el állá-
sát. Fizetését készpénzben havonként kapja meg, failletményét, az egy ölet 
mindig előre adják ki részére.

Az 1905 decemberében végzett tanfelügyelői látogatás a tanítók munká-
jával kapcsolatban a teljes megelégedettségének adott kifejezést, azonban 
a tantermeket nagyon rossz állapotban találta. A lelkész jelentését azonban 
megnyugvással vette tudomásul, mely szerint az új iskolát és a tanítói lakást 
a jövő évben megépítteti a gyülekezet. 

1906. május 20-án a lelkész bemutatta néhai Szente György tanító em-
lékiratait, amelyeket a lerombolt iskola falában találtak. Az emlékiratot fel-
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olvasta, majd lemásoltatta és az irattárba elhelyezték. (Sajnos, ezt az emlék-
iratot nem találtuk meg!)

1907-ben megjelent az új népiskolai törvény, mely a tanítók izetését 
1000 koronában állapította meg. A büki gyülekezet az egyik tanítói állás 
utáni járandóságot az eddigi érvényben levő törvény alapján már 800 ko-
ronára egészítette ki, ezért kéréssel fordultak az állampénztárhoz, hogy az 
államsegélyt emelje fel, a korpótlékot pedig mindkét tanító részére az állam 
izesse ki.

A törvény azt is előírta, hogy az államsegély csak akkor utalható ki, ha a 
gyermekek rendszeresen járnak iskolába. Ezért a lelkész arra kérte a híve-
ket, gyermekeiket pontosan járassák iskolába, mert különben megvonhat-
ják az államsegélyt az egyházközségtől. Rendelkeztek az „ünnepi iskolások” 
tanítási idejéről is, mely szerint tanításukat vasárnaponként végzik.

A büki gyülekezet mindenkor megbecsülte vezetőit, s tisztelettel adózott 
azoknak, akik hosszú időn át irányították a hitéletet. Így emlékeztek meg 
1910 októberében Hajas Kálmán első tanítónak a Bükön eltöltött 25 éves 
működéséről bensőséges ünnepség keretében.

Kisfaludy Károly másodtanító az elmúlt esztendőkben lelkiismeretes 
munkájával vívott ki elismerést magának. Ezt a középiskolákban továbbta-
nuló diákjai igazolták legjobban, mert ott nagyon jól megállták a helyüket. 
Jó alapot kaptak a büki iskolában. A jó munkája mellett azonban könyörte-
len szigorúságáról és az iskolában meghonosított fegyelmezéséről is sokat 
beszéltek a gyülekezetben.

A fegyelmezésével kapcsolatos sajnálatos ügyet tárgyalt a presbitérium 
1911. április 17-én, mely a gyülekezet húsvéti ünnepeit is felkavarta. A lel-
kész a következő esetről számolt be: 

„Horváth Gyula egyházközségi tag Lajos nevű iának egyik füle mögött egy 
belső daganat, kelevény keletkezett, melyet Szombathelyen a gyermekkór-
házban csak operációval lehetett eltávolítani. A gyermek élet és halál között 
lebegett az operáció idején, de ma már hál’ Istennek túl van a veszélyen.



220

A vád szerint a baj abból keletkezett, hogy Kisfaludy Károly tanító a gyer-
mek fülét igen erősen megcsavarta, majd a gyermeket meglökve, a gyermek a 
táblának esve megütötte a fültövét. Ez volt a betegség keletkezésének oka.

Erre nézve orvosi bizonyítványt szereztünk be, mely itt van a kezeim kö-
zött, és átadom az iskolaszék rendelkezésének. Foglaljanak állást ebben az 
ügyben, s további lépéseket az iskolaszék határozata értelmében tegyék meg.

A megoldásra két eset kínálkozik:
Az egyik, hogy az iskolaszék bölcsessége keres és talál olyan megoldást, 

hogy az ügy itt körünkben intéztetik el olyan formán, hogy abban megnyug-
szik mindenekelőtt a vádat emelő család, és ezzel teljes elégtételt kapnak. Így 
elintézni oly formán, hogy a gyülekezet biztosítást nyer arra nézve, ilyen és 
ehhez hasonló eset a jövőben nem fordul elő.

A másik megoldási mód az, hogy a fegyelmi vétséget az iskolaszék kimond-
ja, és ezt az ügyet olyan súlyosnak tekinti, hogy abban semmiféle állást nem 
foglal, hanem feljelenti az esetet a felettes egyházi hatóságnak, a vádlott ta-
nító ellen fegyelmi vizsgálatot kér, és az ítélkezést arra bízza.”

A lelkész a továbbiakban megjegyezte, hogy minden fórumnál mind a 
két felet meg szokták hallgatni, Kisfaludy Károly tanítót felkérte, tartózkod-
jék szobájában, és ha az iskolaszék őt is meg akarja hallgatni, behívhassák.

A presbitérium sajnálattal vette tudomásul az előforduló esetet, és az 
orvosi bizonyítványt tanulmányozva, hosszabb tanácskozás után a követ-
kezőkben állapodott meg:

1. Kisfaludy Károly tanító kövesse meg a sértett családot!
2. Viselje a gyógykezelés körül felmerült költségeket!
3. Ígérje meg, hogy amint lehetséges, máshová pályázik!
4. Tegyen erős fogadást arra nézve, hogy hasonló eset iskolájában többé 

ismétlődni nem fog!
Ezt követően Kisfaludy Károly tanítót behívták, és az ellene emelt vádat 

és az iskolaszék határozatát vele közölték. Az orvosi bizonyítvány elolvasá-
sa után a tanító kijelentette, hogy a iút túlbuzgóságból, de nem ellenszenv-
ből a fülénél megfogta, de azt, hogy a táblával a fejét megütötte, nem isme-
ri el. Éppen ezen oknál fogva a 3. pontot magára nézve olyan sérelmesnek 
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tartja, hogy azt el nem fogadja, hanem inkább maga ellen a fegyelmi eljárás 
megindítását kéri.

Ekkor az egyháztanács újabb tárgyalás után abban állapodott meg, hogy 
a 3. pontot elejti, míg a többit a szövegezésnek megfelelően fenntartja.

A jelenlevő sértett feleket, Horváth Gyulát és édesatyját, Horváth Sán-
dor egyháztanácstagot megkérdezték, elfogadják-e, s belenyugosznak-e a 
presbitérium határozatába. Kijelentették, hogy a megállapított pontokat a 
3. pont kihagyásával elfogadják, és abba belenyugszanak.

E kijelentés után Kisfaludy Károly tanító az egyháztanács előtt a megsér-
tett családot megkövette, és a megállapított határozatot a 3. pont elhagyá-
sával magára nézve kötelezőnek elismerte. Ezzel ez a kínos ügy befejezést 
nyert.

Nem ismerjük annak a régóta gyakorolt, évről évre megismételt népszo-
kásnak, a „tavaszjárások”-nak eredetét, melyet József napján, március 19-én 
végeztek az evangélikus iskola felső osztályos tanulói. Ezen a napon iskolai 
szünet járt az evangélikus gyermekeknek. Csak a legjobban tanuló IV–VI. 
osztályosok mehettek tavaszt köszönteni. A csoport 12–15 főből állott. A 
fejükbe csákót tettek, oldalukra pedig kardot kötöttek. A köszöntők veze-
tője nemzeti színű zászlóval vezette a csoportot, és katonás rendben jártak 
házról házra. Nem tekintették a vallási különbséget, a katolikus családokat 
is meglátogatták. Két tanuló kosarat vitt, amelybe az adományt, a tojást rak-
ták. Az összegyűlt mennyiség a tanítóé lett. A falu lejárása után a tanító sült 
tojással vendégelte meg a gyermekeket.

Ez a népszokás az első világháború előtt idejétmúlttá lett, megszüntet-
ték, mert azt a látszatot keltette, mintha az evangélikus első tanítónak egyik 
jövedelmi forrása lett volna. 1912. január 6-án a lelkész előterjesztésére a 
„tavaszjárás” szokását eltörölte a presbitérium, egyben Hajas Kálmán ta-
nítónak az elmaradt jövedelmének pótlására 10 koronát szavazott meg a 
működése idejére azzal a megjegyzéssel, „az összeg kiutalása Hajas Kálmán 
utódaira nem vonatkozik.”

A „tavaszjárás” szokása a következőképpen zajlott le: A zászlóvivő a há-
zaknál az alábbi köszöntőt mondta el:
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Elhoztuk hozzátok a múzsák zászlaját,
Elhoztuk szívünknek forró kívánatát,

Hogy megérhettétek tavasz első napját,
Kívánjuk az Istentől számos éveken át!

A beköszöntő után az egész csoport a következőt énekelte:

Jelen a víg tavasz, a kellemetes kikelet.
Kies napok váltják föl a komor hideg telet.

Lágy szellők, a süvültő szelek,
Melyek melegítik a telet,

Újul észak, dél, nyugat, kelet.

Elolvadoztak már a kőkeménységű jegek,
Megszűntek földünkre rohanni a förgetegek.

Földerültek a sötét egek,
Harmatot űznek a fellegek,
Vigadnak i jak és öregek.

A tavasz elkezdi már egész évi munkáját:
Kihajtja, neveli az elszórt magvak csíráját.

Tarkázza a fű zöld párnáját,
Szépíti a föld minden táját,

Táplálja máris annak nyáját.

Ének után ismét köszöntő következett, melyet a zászlóvivő mondott el:

Itt van már a kies tavasz, a várva várt kikelet.
Földünkre többé nem havaz, elűzi a bús telet.
A téli álomba merült állatok már ébrednek,

Rájuk újabb élet derült, új munkára szélednek.
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A tőlünk messze elköltözött madarak visszatérnek,
Nyájas csevegésükkel tőlünk új szállást kérnek.

A nyíló virágok sora szépíti a föld táját,
A barmok gondos pásztora kivezeti már nyáját.

Az ugrándozó báránykák is mily vígan örvendenek,
Hát, mi szegény diákocskák mért volnánk kedvetlenek.
Az élet legszebb szakasza most mosolyog számunkra,

I júságunk szép tavasza örömöt hint útunkra.

A köszöntő után az egész csoport énekelt:

Nosza, hát barátim, míg napjaink virágoznak,
Míg e rövid örömnapok reánk sugároznak.

Mint a fák, füvek illatoznak,
Fáradjon, aki fáradozhat,

Majd szép sorsunkon vigadozhat.

A búcsúzó sorokat szintén a zászlóvivő mondta el:

Vegyétek szíves hálás köszönetünk,
E szép ajándékért, amit tőletek nyertünk (vagy nyerünk),

Maradjon rajtatok az Isten áldása,
Legyen a házatok örömök forrása!

1913-ban Sopron vármegye vezetői négy db 300 koronás jutalmat alapí-
tottak olyan tanítók részére, akik úgy a tanítás terén, mint „közhasznú szol-
gálatukkal” érdemet szervezve kiváltak társaik közül. Kettőt kaphattak a 
magyar falvakban, kettőt pedig a nemzetiségi helyeken működő tanítók. Az 
utóbbi községekben azokat jutalmazták meg, akik a magyar nyelv terjeszté-
sében a legtöbb érdemet szerezték.
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A Sopron vármegye által kitűzött jutalmat az 1913. év folyamán ki is osz-
tották az arra érdemesített tanítók között. Nagy megbecsülés érte a gyü-
lekezet tanítóját, Hajas Kálmánt és vele együtt a büki egyházközséget is, 
amikor az első ízben kitüntetettek között Hajas Kálmán nevét is ott találjuk. 
A közösség érdekében végzett tevékenységéért és kiváló tanítói, oktatási 
eredményeiért kapott jutalomdíjat, és az erről szóló díszoklevelet ünnepé-
lyes keretek között, 1914. január 21-én nyújtották át részére.

Az ünnepségen részt vettek: dr. Baán Endre főispán, Hajas Antal alispán, 
dr. Kokas János árvaszéki elnök, Rupprecht Olivér nagybirtokos, Schewetz 
Vilmos királyi tanfelügyelő, Simon Géza főszolgabíró, Rozsos Ferenc büki 
római katolikus plébános, Vizy János nyugalmazott római katolikus tanító, 
postamester, Farkas Elemér helybeli evangélikus lelkész, Kisfaludy Károly 
büki evangélikus másodtanító, a presbitérium tagjai közül többen és az is-
kola tanulói.

Hajas Antal alispán üdvözlőbeszéde után átnyújtotta a kitüntetett taní-
tónak a tanügyi bizottság által megszavazott összeget és a díszoklevelet. 
Köszöntő beszédet mondott még dr. Baán Endre főispán és Schwetz Vilmos 
királyi tanfelügyelő, mint a VKM képviselője, ki ez alkalommal az iskola tanu-
lói részére nagy mennyiségű i júsági könyvet ajándékozott. Üdvözölte még 
Rozsos Ferenc plébános, Simon Géza főszolgabíró, Farkas Elemér lelkész, 
valamint Kisfaludy Károly tanító, mint a jubilánsnak egykori tanítványa a 
felnőtt tanítványok, Mészáros Ilona pedig a legi jabb nemzedék nevében.

Hajas Kálmán tanító meghatottan köszönte meg a meleg köszöntéseket, 
melyek életének legkiemelkedőbb mozzanatai közé tartoznak. Az ünnepség 
végén a gyermekek és a felnőttek együtt énekelték el a Himnuszt.

A gyülekezet tanítójának átadott jutalom egész életen át végzett lelkiis-
meretes munkásságának elismerését jelentette, és ennek betetőzését szol-
gálta. A következő tanévet Hajas Kálmán már nem kezdte el, mert 1914. 
augusztus 30-án bejelentette a közgyűlésnek, hogy 43 évi szolgálat után 
megválik az iskolától, miután november 1-vel nyugdíjba megy. Meleg sza-
vakkal búcsúzott el a gyülekezettől, és megköszönte azt a hűséges támoga-
tást, melyet 29 évi büki működése alatt kapott a hívektől.
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Farkas Elemér lelkész a gyülekezet nevében köszönte meg tanítója hű-
séges szolgálatát, melyet az egyházközségért végzett, s egyben azt kívánta, 
a nyugalom éveit minél tovább élvezhesse.

Hajas Kálmán lemondásával a gyülekezetnek azonnal intézkednie kel-
lett az állás betöltéséről, hogy a tanításban fennakadás ne legyen. A sürgős 
megoldás érdekében a közgyűlés úgy döntött, hogy ideiglenesen kisegítő 
tanítót alkalmaznak, és erről jelentést tettek a királyi tanfelügyelőnek.

A megüresedett állás kisegítő tanítóval történő betöltéséhez a tanfel-
ügyelő hozzájárult, és a izetését havi 80 korona készpénzben állapította 
meg, melyet havonként előre kell kiszolgáltatni. A gyülekezet pedig köteles 
lakásról, és ennek fűtéséről, takarításáról gondoskodni.

Papp József, a soproni tanítóképző intézet igazgatója a gyülekezet ké-
résére N  J  okleveles tanítót ajánlotta kisegítő tanítónak, 
aminek alapján a gyülekezet 1914. szeptember 6-án egyhangúlag meg is 
választotta.

Nagy feladat várt N  J , hiszen a közben kitört világ-
háború miatt elvitték katonának a gyülekezet másodtanítóját, Kisfaludy 
Károlyt, így a kisegítő tanítónak egyedül kellett ellátnia a tanítás nehéz 
munkáját, melyet a legnagyobb lelkiismeretességgel végzett a következő 
beosztásban. Februárig tanította a kisiskolásokat, utána pedig átvette a fel-
ső osztályok vezetését. Így megosztva a tanévet, a tanulók a legszüksége-
sebb ismereteket elsajátíthatták.

1915. május 16-án a lelkész azt közölte a közgyűléssel, hogy Nitschinger 
János kisegítő tanítót egy évi önkéntes katonai szolgálatra hívták be, így a 
gyülekezet tanító nélkül maradt.

A nehéz helyzetben Hajas Kálmán nyugalmazott tanító felajánlotta, hogy 
a kántori teendőket szívesen elvégzi, nehogy fennakadás álljon be az egy-
ház működésében. Tekintettel a háború kilátástalanságára, gondoskodni kí-
vántak a jövő tanév folytatásáról, azért ismét a soproni tanítóképző igazga-
tójához fordultak egy okleveles tanító kijelöléséért. A lemondó válasz után 
Felsőlövő és Pápa tanítóképzőjét kérték meg arra, hogy tanítót küldjenek 
a büki gyülekezet részére. Ha pedig más módot nem találnak, kénytelenek 
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nő tanítót, vagy egy felszentelt teológust alkalmazni. Július 11-én a püspök 
ígéretet tett, hogy F  H  segédlelkészt küldi ki a büki felső osztály 
vezetésére, melyhez közben a tanfelügyelő is beleegyezését adta, de sür-
gette egy második tanerő alkalmazását. Közben jelentkezett K  K  
okleveles tanító, aki Felsőlövőn végzett, hogy hajlandó a büki állást kisegí-
tőként elfoglalni. A közgyűlés mindkét jelentkezőt megválasztotta kisegítő 
tanítónak azzal, hogy szeptember 1-én foglalják el állásukat.

A háborús viszonyok azonban kiszámíthatatlan helyzetek elé állították 
az itthon maradottakat. Augusztusban Falk Henrik jelentette, Bükre nem 
jöhet, mert a püspök máshová helyezte. Utódjának G  I  segédlel-
készt küldte a püspök a gyülekezetbe. K  K  helyettes tanítót pedig 
novemberben hívták be katonai szolgálatra, így újabb nehézségek követ-
keztek. A kántori teendőket Hajas Kálmán ideiglenesen ismét elfogadta, 
amelyért 40 korona tiszteletdíjat állapítottak meg részére. A kisiskolások 
foglalkoztatásáról, míg tanítót nem kaptak, Farkas Elemér lelkész, a nagyok 
tanításáról pedig Godina István segédlelkész gondoskodott.

A kisiskolások vezetésére helyettes tanítót vagy tanítónőt kívántak al-
kalmazni, melyre vonatkozóan pályázatot hirdettek a Néptanítók Lapjában, 
az Evangélikus Őrállóban és a Harangszóban. Hogy mennyire kevés volt eb-
ben az időben a tanító, az mutatta legjobban, hogy nem jelentkezett pályázó 
a meghirdetett állásra.

Közben küldöttséggel keresték fel az egyházközség vezetői Hajas Kálmán 
nyugalmazott tanítót, hogy vállalja el a gyermekek oktatását, naponta leg-
alább egy-két órát foglalkozzék a tanulókkal megfelelő díjazásért. A megbí-
zott lelkész és a két gondnok kérésére nem vállalta el a tanítást azzal a meg-
okolással, a torka nem egészséges, a sok beszéd ártalmas lenne számára.

December hónap közepén P  G  II. éves teológus jelentkezett a 
tanításra abban az esetben, ha őt a püspök és az akadémia elengedi, ebben 
az esetben hajlandó eljönni január, február és március hónapokra. A gyüle-
kezet a teológus ajánlkozását örömmel elfogadta.

Parády Gyula alkalmazására azonban nem került sor, mert közben 
N  J  bejelentette, hogy a katonai szolgálat alól felmentették, 
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és hajlandó elfoglalni az elhagyott állását. Ezek után meghívására megtet-
ték a szükséges intézkedéseket, s N  J  1916. január 17-én 
ismét folytatta a tanítást az alsó három osztályban.

1916. február 20-án Nitschinger János bejelentette, hogy a jolsvai78 evan-
gélikus gyülekezet meghívta kántortanítójának, de hajlandó Bükön marad-
ni, ha a kisegítő tanítói izetését a háború tartalmára drágasági segéllyel 
felemelik. A közgyűlés a izetését egyhangúlag 140 (egyszáznegyven) koro-
nában állapította meg.

A tanév végén elkerült a gyülekezettől G  I  segédlelkész, azért 
az 1916–1917. iskolai évre a püspöktől olyan segédlelkészt kértek, aki a ta-
nítást vállalja.

A gyülekezet kérésére a püspök K  I  segédlelkészt küldte ki-
segítő tanítónak azzal, hogy a IV–VI. osztályok tanítását október 15-én vagy 
november 1-én kezdje el. A izetését 100 koronában állapították meg. Ko-
vács István nem sokáig maradt a gyülekezetben, mert a püspök 1916. de-
cember 17-én áthelyezte Szekszárdra, így a gyülekezetnek ismét tanítóról 
kellett gondoskodnia, ezért pályázatot írtak ki az állásra.

N  J  kisegítő tanító az 1917. január 14-i gyűlésen beje-
lentette, hogy neki létérdeke, hogy rendes tanítói állásba kerüljön. Azért, 
ha nem rendezik jelenlegi helyzetét, a kisegítő tanítói állásból eltávozik. 
A közgyűlés elhatározta, hogy mindkét tanítói állás végleges betöltéséről 
gondoskodnak. Előzőleg azonban tájékoztatást kértek a tanfelügyelőségtől, 
hogy a nehéz kérdést minél előbb rendezhessék.

A tanfelügyelőség válaszában a teendők között első helyen jelölte meg 
a tanítói hiványok elkészítését. A régi hiványokat átvizsgálták, ezeket meg-
felelőnek tartották, majd négy példányban elkészítve megküldték az es-
peresnek. Ezzel egy időben összeállították a tanítói választásra jogosultak 
névjegyzékét, a közgyűlés pedig megbízta az elnökséget a választás előké-
szítésével. 

78 Jolsva: a trianoni békeszerződésig mezőváros Gömör–Kishont vármegye nagyrőcei 
járásában. Azóta Jelšava néven város Csehszlovákiában, illetve 1993. január 1-től 
Szlovákiában.
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Az 1917. február 18-án tartott gyűlésen a lelkész bejelentette, hogy a 
választásra megtették a szükséges intézkedéseket. Elkészült a válasz-
tók névjegyzéke, melyet két héten át a lelkészi hivatalban megtekintésre 
kifüggesztettek. A hiványokat pedig megerősítve és jóváhagyva visszakap-
ták az esperestől. Erre a gyűlés elhatározta, hogy a tanítói állásokat meghí-
vással tölti be.

Február 25-én elvégezték a tanítók jelölését, mely szerint az első tanítói 
állásra K  K  mostani másodtanítót, az ő megválasztása esetén 
pedig az ő helyére N  J , a jelenlegi kisegítő tanítót jelöli. A 
jelölőgyűlés jegyzőkönyvét jóváhagyásra felterjesztették az espereshez.

1917. március 4-én tanítóválasztásra gyűltek össze a gyülekezet hívei. A 
felügyelő jelentése szerint a tanítóválasztást megfelelően, szabályszerűen 
készítették elő. Egyházi alkotmány szerint szószékről nyolc (8) nappal ez-
előtt kihirdették, a iókegyházban élő híveket pedig levélben tudatták, így a 
választás megtartása ellen alaki kifogás nem tehető.

A felügyelő bemutatta Farkas Mihály esperes 88/1917. szám alatt kelt 
levelét, melyben tudatta, hogy 1917. február 25-én lezajlott jelölő közgyű-
lésről felvett jegyzőkönyvét, valamint a két jelöltnek iratait átvizsgálva rend-
ben találta, s tudomásul vette. A jelöléssel egyetértett, és ezt jóváhagyta. Az 
esperes kijelentette azt is, hogy az esperesek részére − a szabályrendelet II. 
paragrafusa alapján − fenntartott jelölő jogával ezúttal élni nem kíván.

Ezután megejtették a választást, s mindkét jelöltet egyhangúlag meg-
választották. K  K  első tanítóvá, N  J  pedig 
másodtanítóvá.

A hiványokat és a díjleveleket négy-négy példányban kiállították, és 
megerősítésre az esperesi hivatalhoz felterjesztették.

A tanítók okmányait a gyűlés jegyzőkönyvével a Sopron Megyei Közigaz-
gatási Bizottság útján a VKM-hez terjesztették fel a részükre kiutalandó 
izetéskiegészítéshez, az államsegélyhez.
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„Tanítói Hivány az első tanító részére
A büki ág. hitv. ev. egyházközségben a kántortanítói állás Hajas Kálmán 

tanító nyugalomba vonulásával megüresedvén, az állást az 1917. évi március 
4-én tartott választó közgyűlés határozata értelmében Kisfaludy Károly okl. 
tanítóval töltötte be az egyházközség.

I. A gyülekezet a tanítójától a következőket kívánja meg:
1. hogy mind a kántori, mind a tanítói teendőket lelkiismeretesen teljesít-

se, az iskolában a testi fenyítéket kerülje, s hogy tanítványainak erköl-
csi életére az iskolán kívül is ügyeljen;

2. hogy szükség esetében ideiglenesen a második iskolában is tanítson 
minden díjazás nélkül;

3. hogy a dunántúli ev. egyházkerület szabályrendelete értelmében a lel-
kész távolléte vagy betegsége esetén istentiszteletet tartson, úgyszintén 
újév, húsvét, pünkösd és karácsony első ünnepeinek délutánján az isteni 
tiszteletet végezze;

4. hogy úgy az isteni tiszteletek, mint a halotti esetek alkalmával is nem 
különben a délben és este történő harangoztatásra felügyeljen, – ha-
rangozóról és orgonanyomóról a gyülekezet gondoskodik;

5. hogy tanítványait a gyümölcsfa-tenyésztésben és nemesítésre jól meg-
tanítsa, s ezeket a házi iparban gyakorolja, s velük testi gyakorlatokat 
is végeztessen.

II. A gyülekezet tanítójának a következő javadalmazást adja:
1. Készpénzben a gyülekezet pénztárából 200 Korona, szóval is kettőszáz 

Korona; a község pénztárából pedig 210 Korona, szóval is kettőszáztíz 
Korona.

2. Az ismétlő iskolába járók tanításáért a község pénztárából 41 Korona, 
szóval is negyvenkettő Korona.

3. Néhai Jánosa Judit asszony 400 Koronás alapítványa kamatjának fele.
4. Gabonából: búza 23 mérő, rozs 22 mérő, árpa 5 mérő. A búzának mérő-

je 48 kg, a rozsé 44 kg és az árpáé 40 kg-mal számíttatik.
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5. 4000 öl szántóföldnek és 1600 négyszögöl rétföldnek haszonélvezete.
6. A büki gyülekezet részéről 5 ½ öl, a lócsi iókgyülekezet részéről pedig 

½ öl kemény tűzifa hazaszállítva és felvágva. Azon esetben, ha a tűzifa 
nehezen volna beszerezhető, akkor a tűzifa értékének megfelelő másne-
mű tüzelőanyag.

7. Karácsony, újév, húsvét és pünkösd első ünnepein a második erszény 
jövedelme.

8. Halott kíséréséért 1 Korona, azaz egy Korona.
Kelt Bükön, 1917. évi március hó 4-én.”

„Tanítói Hivány a másodtanító részére
A büki ág. hitv. ev. egyházközség államsegély igénybevételével szervezett 

második rendes tanítói állásra az 1917. év március hó 4-én megtartott egy-
házközségi közgyűlésnek határozata értelmében meghívja Nitschinger János 
tanító urat a következő feltételek mellett:

1. Nitschinger János okleveles tanító az állást azonnal elfoglalni tartozik.
2. Kötelezi magát a büki ág. hitv. ev. egyházközség által fenntartott iskola 

alsó három osztályának lelkiismeretes vezetésére, növendékeinek szép 
bánásmód, nemes példamutatás által hívő és erkölcsös életre való ne-
velésére.

3. A kántori szolgálatban egyházi szertartásaink szerint az első tanítónak 
segédkezik, elfoglaltsága esetén helyettesíti s netán betegsége idején a 
szorgalmi időben az ő osztályát is tanítja minden díjazás nélkül.

4. Az egyházközség ellenben kötelezi magát, hogy neki saját pénztárából 
évenként 240 Koronát, szóval is kettőszáznegyven Koronát kiutalvá-
nyoz, s ezenkívül neki juttatja a Nagyméltóságú M. Kir. Vallás- és Köz-
oktatásügyi Miniszter úr által az 1913. évi XVI. törvénycikkben biztosí-
tott izetés kiegészítést.

5. A kántori szolgálatban való segédkezése és közreműködése jutalmazá-
sául az egyházközség neki juttatja a három sátoros ünnep: karácsony, 
húsvét és pünkösd jövedelmét. Fűtésre egy öl hazaszállított és felvágott 
kemény tűzifát ad.
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6. Az országos törvényben megállapított természetbeni lakást és keretet 
bocsát a gyülekezet tanítójának rendelkezésére. 

Kelt Bükön, 1917. évi március hó 4-én.”
 
K  K , a megválasztott első tanító még mindig hiányzott a 

gyülekezetből, mert frontszolgálatot teljesített. A felső három osztályt ezért 
február 1-je óta N  A  görögkeleti lelkész vezette, az alsó három 
osztályt pedig Nitschinger János tanította egészen a tanév végéig.

Nistor Aurél görögkeleti lelkész 1917. szeptember 16-án bejelentette, 
hogy a következő tanévben nem vállalja el a tanítást, mivel visszatérhet hí-
vei közé. Kisegítő tanítónak N  P  lelkészjelöltet hívták meg, és 
elkészítették a javadalmazására vonatkozó megállapodást.

A folytonos tanítói változások megszüntetése érdekében a gyülekezet 
1918. február 7-én K  K  és N  J  tanítók kato-
nai szolgálat alóli felmentését kérte a katonai parancsnokságtól. A kérést 
nem teljesítették, sőt június hónap folyamán Nitschinger Jánost is bevonul-
tatták. Erre a gyülekezet vezetősége a tanfelügyelőséghez fordult az állás 
betöltésének ügyében. A tanfelügyelőségtől azt a tanácsot kapták, hogy kér-
jenek a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól állami kisegítő tanítót, 
akit az állam izetne, ez a gyülekezetre nézve is előnyös lenne. 

A nehézségek tovább növekedtek azzal, hogy Nitschinger János másod-
tanítót 1918. augusztus 25-én Csánigon79 megválasztották, ezért a büki állá-
sáról lemondott. A gyülekezet ragaszkodott az egyházi szabályrendelethez 
és a másodtanítót 30 (harminc) napra, tehát szeptember 24-én bocsátotta 
el a büki állásából. Ezen idő alatt lehetőség nyílott az utódlás kérdését meg-
oldani. Felmerült annak a lehetősége, hogy tanítónőt kellene alkalmazni, 
mivel a fér itanító bevonultatása újabb zavarokat okozhatna, hiszen Kisfa-
ludy Károly felmentése sem oldódott meg. Az ő helyettesítésére S  
S  segédlelkészt kérték fel addig, míg Kisfaludy Károly felmentése 
kedvező megoldást nem nyer.

79 Csánig: község Vas megye északi részén, a Répce folyó mellett.
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A megüresedett másodtanítói állásra pedig kisegítő alkalmazására pá-
lyázatot tettek közzé. A pályázati hirdetésre négy pályázó jelentkezett: 
Huber és Plechi nevű fér i tanítók, valamint Schmicsek nevezetű óvónő 
és dr. Rozgonyi Vendelné tanítónő. A közgyűlés 1918. szeptember 22-
én S  óvónőt egyhangúlag megválasztotta kisegítő tanítónak az 
1918–1919. tanévre.

S  óvónő, aki a kisegítő tanítói állást elvállalta, a választás után 
kérte a gyülekezetet, hogy megfelelő ellátást biztosítsanak részére. A lel-
kész a nehéz viszonyok mellett felajánlotta, hogy a saját háztartásban haj-
landó 200 korona havi díjért ebédet adni részére.

Ezzel egy időben a püspök Szekeres Sándor segédlelkészt Vadosfára 
helyezte, s helyette G  J  segédlelkészt küldte Bükre, aki azonban 
egészségi okokból a tanítást nem vállalta el. Ezért a gyülekezet más segéd-
lelkészt kért a püspöktől, aki Kisfaludy Károly helyettesítését vállalja.

A nehézségek tovább növekedtek azzal, hogy a megválasztott óvónő a 
következő napokban mást határozott, és nem foglalta el az állást. Hogy a ta-
nításban ne álljon be szünet, kénytelenek voltak a büki születésű Á  
G  IV. éves tanítójelöltet kisegítő tanítóként alkalmazni, aki készséggel 
hozta meg az áldozatot saját gyülekezetének: elhagyta a tanítóképzőt és 
nagy lelkesedéssel fogott a tanításhoz.

Időközben befejeződött a háború, s Kisfaludy Károly megkapta a felmen-
tését a katonai szolgálat alól, és elfoglalhatta állását. Így most már zavarta-
lanul folyhatott a tanítás az iskolában.

November végén a tanfelügyelő S  V  okleveles tanítót 
küldte Bükre Ábrahám Gyula felváltására, hogy akadálytalanul befejezhes-
se tanulmányait. A közgyűlés köszönetet mondott Ábrahám Gyulának ön-
zetlen áldozatkészségéért, s havi 250 korona díjat állapítottak meg részére. 
Ugyanennyit szavaztak meg Schrantz Vilmos részére is, akit tanév végéig 
alkalmaztak.

1919. január 1-én a közgyűlés arra kérte az egyházi főhatóságot, hogy 
a gyors lebonyolítás érdekében járuljon hozzá ahhoz, hogy a másodtanítói 
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állást pályázathirdetés mellőzésével tölthessék be, mivel a gyülekezet egy-
hangúlag S  V , a jelenlegi kisegítő tanítót kívánja megválasz-
tani másodtanítónak.

Farkas Mihály esperes a gyülekezet kérését teljesítette, s január 12-i 
gyűlésen a második tanítói állásra S  V  okleveles tanítót egy-
hangú lelkesedéssel jelölték. 

A tanítóválasztásra 1919. január 19-én került sor a felügyelő elnöklete 
mellett. Bejelentette, hogy a választást szabályszerűen előkészítették, így 
ennek megtartása ellen alaki kifogás nem tehető. A beterjesztett iratokat is 
rendben találták, Schrantz Vilmos tanító egyhangú jelölését Farkas Mihály 
esperes is jóváhagyta.

A közgyűlés a bejelentéseket tudomásul vette, és az 1918. szeptember 
24-én Csánigra eltávozott Nitschinger János helyébe S  V , 
akit egyhangúlag jelöltek, a büki gyülekezet második tanítójának megvá-
lasztotta.

Ezt követően a választás eredményét a VKM-hez terjesztették fel meg-
erősítésre. A hiványt négy-négy példányban a jegyzőkönyvvel együtt meg-
küldték az esperesnek. A jegyzőkönyv másolatát a megválasztott tanító 
okmányaival együtt a Sopron Megyei Közigazgatási Bizottsághoz juttatták 
el, melynek útján kérték az államsegélyes II. számú tanítói állásra megvá-
lasztott S  V  választásának jóváhagyását, illetve megerősíté-
sét, s ugyancsak kérték részére az 1918. évi VIII. néptörvényben biztosított 
államsegélyeket: izetés-kiegészítést, drágasági pótlékot és a ruhasegélyt.

1919. február 1-én nagy ünnepe volt az egyházközségnek. Ezen a na-
pon vezette oltárhoz és fogadott örök hűséget Kisfaludy Károly első tanító 
Hetyésy Klementinának, Hetyésy Lajos egyik legjobb módú földbirtokos 
leányának. Az esketési szertartás tanúi voltak: Hajas Gyula nyugalmazott 
evangélikus tanító és Balogh Gyula büki földbirtokos. Az esketést Farkas 
Elemér lelkész végezte.

Kisfaludy Károly és Hetyésy Klementina házasságából egy iúgyermek, 
Sándor született, aki a Soproni Berzsenyi Gimnázium elvégzése után a 
Buda pesti Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd a 



234

Semmelweis Orvostudományi Egyetemre került, ahol jelenleg mint egyete-
mi tanár működik.

Közben a szörnyű háborút követő hónapokban a világban és országunk-
ban sorsdöntő események zajlottak le, melyek a régi társadalmi rendet, en-
nek évszázadokon át élő szokásait, vele együtt a vallás létét veszélyeztették. 
A polgári demokratikus forradalom győzelme után az ország új vezetői a 
közoktatás vonalán − mely eddig főként az egyházak kezében volt − mély-
reható változtatásokat terveztek. A VKM 1918. november 27-én kiadott 
14.769/1918. számú rendelete leszögezte: „A pedagógusok helyzetét alap-
vetően meg kell változtatni, hogy a kultúra munkásai megkaphassák a kultu-
rális élet anyagi eszközeit.”

Egyre erősebben hangzottak fel a forradalmi követelések, melyek az is-
kola és az egyház különválasztását, a felekezeti iskolák államosítását han-
goztatták. A presbitérium 1919. február 26-án tartott gyűlésen a lelkész 
már jelezte a várható eseményeket: „... számíthatunk arra a lehetőségre, 
hogy egyházunknak le kell mondania a veteményes kertjéről (vagyis az is-
koláról − megjegyzés tőlem: SZJ). A továbbiakban pedig azért aggódik: „…a 
vallásoktatást teljesen száműzni akarják az iskolából”. − „Ne a vallást űzzék 
ki az iskolából, hanem a felekezeti igazgatást!” − fejezte be nyilatkozatát Far-
kas Elemér lelkész.

1919. március 21-én történt Magyar Tanácsköztársaság kikiáltása után 
az első teendők közé tartozott a közoktatás gyökeres megreformálása. Már-
cius 29-én a Forradalmi Kormányzótanács kiadta a XXIV. számú rendeletét, 
mely intézkedett az egyház és az iskola különválasztásáról, a felekezeti is-
kolák államosításáról, mely szerint az oktatás céljaira szolgáló minden egy-
házi ingatlan és ingó vagyon köztulajdonná vált.

Az 1919. április 18-án megjelent rendelet intézkedett az osztatlan is-
kolák megszüntetéséről, illetve átszervezéséről. Ennek megvalósításához 
adott segítséget a megyei művelődésügyi osztály, amikor a 148 tanulóval 
rendelkező evangélikus iskolához további három tanítót nevezett ki Kisfa-
ludy Károly és Schrantz Vilmos tanítók mellé Kádas Ferenc, Kádas Ferencné 
és Kiss Ferenc állami tanítók személyében.
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A felekezeti iskola államosítását követte a kötelező vallásoktatás meg-
szüntetése. Az egymást követő rendelkezések mind az új szellemű iskola 
megteremtését szolgálták. Eltörölték a tanítás kezdetén és végén tartott 
imádkozást, a vallásos tárgyú képeket, szobrokat el kellett távolítani a tan-
termekből. Intézkedtek az új tankönyvek bevezetéséről és a régi, az egyházi 
tankönyvek kivonásáról. Mindezek a rendelkezések nem sokáig maradtak 
életben, mert a Tanácsköztársaság augusztus 1-vel megbukott, és utána 
visszaállították a március 21-e előtti helyzetet.

A VKM augusztus 10-én kiadott rendelete hatályon kívül helyezte a ta-
nácskormány rendelkezéseit, és érvénytelenítette az összes tanügyi kine-
vezést. Elrendelték, hogy minden tanítót igazoltatni kell a tanácskormány 
idején tanúsított magatartásáról. Farkas Mihály esperes 352/1919. szám 
alatt küldött levele utalt a püspök rendeletére, mely szerint a tanítók maga-
tartásának megállapítására fegyelmi vizsgálatot kell indítani minden taní-
tó ellen, akár bűnösök, akár nem. A vizsgálat eredményét a kijelölt pontok 
szem előtt tartásával kell elkészíteni. A tanítók igazoltatására 1919. szep-
tember 21-én került sor, mely az alábbi szempontok szerint történt:

A tanító neve és működési ideje: K  K , működik 1900. év 
szeptember 1-től.

Eddigi működésének jellemzése: A gyülekezet eddigi működésével meg 
volt elégedve.

A tanítónak a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása: aktív. Elő-
adást nem tartott. Propagandát nem fejtett ki. Népgyűléseken nem agitált. A 
büki munkástanács elnöke és tagja volt. A helybeli közművelődési tanácsnak 
tagja és a járási tanácsnak is, úgyszintén a megyei tanácsnak is tagja volt.

Magatartása a proletárdiktatúra alatt az egyházzal szemben kifogástalan 
volt. A vallásoktatást március 21-e után a lelkész vette át, de a tanító segéd-
kezett neki. Az énektanítást és a kántori teendőket végezte. A gyermekeket 
vallásos érzelmekben nem háborgatta.

Jelenlegi viszonya a gyülekezethez s egyházi elöljáróihoz megfelelő.
A gyülekezet megtorlást nem gyakorolt, s nem is követel.
Hasonlóképpen történt S  V  igazoltatása is.
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E jelentés, illetve tárgyalás befejezése után a lelkész beterjesztette a kato-
nai szolgálatra behívott Schrantz Vilmos tanító kérését, melyben utalt arra, 
hogy 1919. január havában történt megválasztásakor szavát adta arra, hogy 
a tanév végével az állásáról lemond. Most arra kérte a gyülekezetet, hogy „ i-
gyelembe véve azt, hogy a mostani drágaság mellett ő, aki a polgári iskolai ta-
nári képesítést akarta megszerezni, miután teljesen szegény sorsú i jú, tovább 
tanulni nem képes; továbbá tekintetbe véve azt is, hogy 32 havi katonai szol-
gálata folytán már úgy is sok időt veszített. Vegyék tekintetbe azt is, hogyha 
most lemondani kényszerülne, s állás nélkül maradna, a gyülekezet bármine-
mű működési bizonyítványt adna is neki, az a gyanú terhelné, hogy a proletár-
diktatúra alatt tanúsított egyháziatlan vagy haza iatlan magatartása miatt 
lett elbocsátva, kérte, hogy a gyülekezet oldja őt fel adott szava alól, s tartsa 
meg tanítójául.” (R   1919.  21-  .)

A gyülekezet méltányolta Schrantz Vilmos tanító kérvényében előadot-
takat, s mivel működésével teljes mértékben elégedettek voltak, elhatároz-
ták, hogy katonai felmentéséért folyamodnak, s ha a felmentése sikerül, 
vagy ha helyette a gyülekezet megterheltetése nélkül állami kisegítő tanítót 
kaphat, Schrantz Vilmos tanító lemondását nem kívánja, s őt adott szava 
alól felmenti.

Ezen a gyűlésen tárgyalták K  és K , továbbá K  F , a 
kommunizmus ideje alatt az evangélikus iskolához beosztott állami taní-
tóknak a proletárdiktatúra idején tanúsított magatartására vonatkozó kér-
désre az egyháztanács a következőket válaszolta: „A fent nevezett tanítók, 
tudomásunk szerint semmiféle szabályellenes mozgalomban részt nem vet-
tek. A gyülekezet egyébként nem foglalkozott azzal, hogy működésüket külö-
nös igyelemmel részesítse.”

1919. szeptember 26-án még mindig bizonytalanságban élt a gyüleke-
zet az iskola tulajdonjogára vonatkozólag, mert ilyen megbízatást adott a 
közgyűlés a gondnokok részére: „Tekintettel az iskolai év kezdetének közel-
ségére, – bár még nem tudjuk teljes határozottsággal, hogy az iskolák meg-
maradnak-e az egyház tulajdonában – a tantermek kitisztításáról gondos-
kodjanak.”
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1919. november 4-én az iskolaszék a tanfelügyelőség átiratáról tanács-
kozott. Az átirat közölte a VKM rendelkezését, mely hazánk megszállt terü-
leteiről menekült tanítók elhelyezéséről kívánt gondoskodni. A gyülekezet-
nek kimutatást kellett készíteni az iskola helyzetéről, és dönteni, kívánnak-e 
állami tanítót az iskolához.

a) Iskolába járó mindennapi tankötelesek száma: 140
b) A tanítói állások száma: 2
c) A tanköteleseket 40-es csoportra osztva szükség van: 3 nevelőre. 

Hosszabb megbeszélés után abban állapodtak meg: „Új tanerő beosztá-
sát a gyülekezet nem óhajtja. De ha N  I , a volt tátraalji állami taní-
tó, aki jelenleg községünkben, a szülőföldjén, mint menekült tartózkodik, be-
osztása egyházközségünkre sem a jelenben, sem a jövőben semmiféle anyagi 
megterhelést nem jelent, úgy ezt nem ellenzi.”

December 1-én a lelkész arról tájékoztatta az egyháztanács tagjait, hogy 
a tanfelügyelőség 199.006. számú átirata arról értesítette a gyülekezetet, 
hogy a VKM a menekült N  I  állami tanítót a további intézkedésig 
a büki ágostai hitvallású evangélikus elemi népiskolához osztotta be szol-
gálattételre úgy, hogy az semmiféle megterhelést nem jelent, mert a tanító 
illetményeit a kultuszminisztérium folyósítja.

Az egyháztanács egyúttal döntött a tanítók munkabeosztásáról is, mely 
szerint:

az I–II. osztályt Schrantz Vilmos,
a III–IV. osztályt Nemes István tanítja délelőtt-délutáni váltással, melyet 

hetenként cserélnek,
az V–VI. osztályt Kisfaludy Károly vezeti délelőtt és délután. Az ismétlő-

söket Schrantz Vilmos és Nemes István oktatják.

A háborús viszonyok miatt a tanítás hosszabb-rövidebb ideig szünetelt 
a tanítóhiány miatt. A háború befejezése után a gyülekezet tanítói vállalták, 
hogy a mulasztások pótlására esti tanfolyamok tartásával hajlandók taníta-
ni az i júságot.
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1921. június 26-án Schrantz Vilmos tanító a nehéz megélhetési viszo-
nyokra való tekintettel drágasági segélyt kért a közgyűléstől, mert elviselhe-
tetlen a helyzete. Ezzel kapcsolatban a VKM-hez fordultak, s kérésük támo-
gatására felkérték Rupprecht Olivért, a kerület országgyűlési képviselőjét, 
hogy járjon el ez ügyben a minisztériumban. A kérést kedvezően intézték el, 
s Schrantz Vilmos részére a segélyt október hónap folyamán kiutalták.

Novemberben a tanfelügyelőség a tanítók természetbeni járandóságáról 
kért kimutatást. Ezt a hiványok alapján állították össze: 

K  K  kántortanító természetbeni járandósága:
2 kat. hold 759 négyszögöl föld haszonélvezete (kántori javadalom);
2 kat. hold 159 négyszögöl föld haszonélvezete (tanítói javadalom);
12 m³ tűzifa kántori javadalom;
12 m³ tűzifa tanítói javadalom;
11 q gabona kántori javadalom;
11 q gabona tanítói javadalom.

S  V  másodtanító természetbeni javadalma:
4 m³ tűzifa kántori javadalom

Az 1921-ben megalkotott földbirtokreform törvénnyel kapcsolatban 
a püspök felhívta a gyülekezet igyelmét, hogy a törvény végrehajtásakor 
mód nyílik a lelkész és kántortanító javadalmazására szolgáló földbirtok ki-
egészítésére 30, illetve 15 kat. holdra. Hetyésy Lajos indítványára a közgyű-
lés 1922. január 6-án kimondta, hogy miután még nem lehet tudni, lesz-e 
községünk területén felosztandó birtok, s a kiosztásra kerülő föld árát sem 
tudják, a gyülekezet egyelőre várakozó álláspontot foglal el.

1922 júniusában az egyházi főhatóság nyilatkozatot kért a gyülekezettől, 
hogy hajlandó-e az iskolához ideiglenesen beosztott N  I  állami 
tanítót rendes tanítóvá megválasztani, vagy pedig nem tart igényt további 
szolgálataira. Az új állás szervezéséhez államsegély igényelhető.
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Az iskolaszék a legnagyobb elismeréssel szólt N  I  három éven 
át tanúsított működéséről, ennek ellenére úgy döntött, hogy az új állás szer-
vezését nem tartja szükségesnek, s ezért további működésre a következő 
tanévben nem számítanak.

A VKM 1922 szeptemberében elrendelte, hogy az egyes tanítói állások 
után kiutalt államsegélyeket vizsgálják felül. Az okmányokat a Sopron Vár-
megyei Közigazgatási Bizottsághoz kellett felterjeszteni. Az iskolaszék felhív-
ta a Közigazgatási Bizottság igyelmét arra, hogy az egyházközség híveinek 
több mint a fele teljesen vagyontalan napszámos és gyári munkás, kik közül 
a legtöbbnek háza sincs. Ezekre pedig nagyobb terhet rakni nem lehet.

Az iskolaszék 1922. november 19-én elhatározta, hogy a miniszteri ren-
delet 8. paragrafusa alapján kérvényezik a magasabb államsegély kiutalását 
azért is, mert az egyházközség ebben az évben az iskolai és tanítói faház 
építésével jelentékeny terhet vállalt magára.

Sopron Vármegye Közigazgatási Bizottsága a VKM 122.000/VIII. számú 
rendelete értelmében a 986/1922. számú határozatával a büki evangélikus 
egyházközségnek a tanítói állások javadalmazásához való hozzájárulást 
1922. január 1-től október hó végéig terjedő időre 18 000 korona minimális 
összegben állapította meg. A közgyűlés a hozzájárulásának 9000 koronával 
való megemeléséért a VKM-hez fellebbezett.

1923-ban a II. számú tanítói állás államsegélyét ismét felülvizsgálták, s 
ennek alapján az iskolafenntartó egyházközségnek 25%-ban állapították 
meg a tanítók javadalmazáshoz való hozzájárulást. Ennek alapján 1923. 
októbertől 1924. februárig havi 25 000 koronával, 1924. februártól októ-
berig havi 50 000 koronával kell hozzájárulni Schrantz Vilmos tanító ize-
téséhez.

A VKM 1924. évi 95.000/IX. számú rendelete a nem állami tanszemély-
zet nyugdíját szabályozta, mely az iskolafenntartók nyugdíjalap hozzájáru-
lását az 1923–1924. költségvetési évre visszamenőleg 96 aranykoronában 
állapította meg, 1924. július 1-től kezdve pedig állásonként 13 aranykoro-
nát kell izetni havonta. A rendelet szerint a járulékok 3/13-ad részét az 
iskolafenntartó a tanítókra áthárítja.
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A közgyűlés 1924. november 23-án méltatlankodva vette tudomásul, 
hogy a rendelet minden előkészítés nélkül 192 aranykorona hátralékot és 
a folyó évi hat hónapra esedékes 196 aranykorona járulékot rótt a gyüleke-
zetre, melyet külön kivetéssel szedtek be a hívektől. Egyben kimondták azt 
is, hogy a tanítókra kivethető 3/13-ad részt az 1925. év végéig a gyülekezet 
izeti meg.

Schrantz Vilmos tanító az iskolai munkája mellett megszerezte a polgári 
iskolai tanári képesítést, és pályázott a kunhegyesi80 községi polgári iskolá-
hoz, ahol meg is választották. Ezt követően bejelentette, hogy lemond büki 
tanítói állásáról. Az 1926. január 17-i gyűlésen a lelkész kiemelte a távozó 
tanító szorgalmát, buzgóságát, aki gazdag tudásával a büki iskola jó hírét 
növelte.

A tanítás zavartalan menetének biztosítására az egyházközség vezetősé-
ge megtette a szükséges intézkedéseket. Az iskolaszék úgy határozott, hogy 
az állást egyelőre kisegítő tanerővel tölti be. Kisegítő tanítónak S  I -

 sárvári állásnélküli tanítót hívták meg a püspök ajánlatára. A tanító táv-
irati hívásra eljött a gyűlésre, s a lelkész a híveknek bemutatta. Fizetésként 
80 aranykoronában állapodtak meg Sümegi István tanítóval, aki Schrantz 
Vilmos tanító 1926. január 23-i távozása után vette át a tanulók oktatását.

A megüresedett másodtanítói állásra 1926 januárjában a Néptanítók 
Lapjában hirdették meg a pályázatot. Július 25-én határoztak a további 
teendőkről: a jelölőgyűlést augusztus 1-én, a választást pedig augusztus 
15-én tartják meg. Az augusztus 1-én tartandó kántorpróbára meghívták 
C  B  okleveles tanítót, akinek úgy a tanítói, mint a kántori okleve-
le legjobb volt a pályázók között.

Az augusztus 1-én tartott jelölőgyűlésen az első helyen C  B  
okleveles tanítót, a második helyen pedig S  I , eddigi kisegítő 
tanítót jelölték. A jelölőgyűlés jegyzőkönyvét a tanítók okmányaival együtt 
felterjesztették az esperesi hivatalhoz.

80 Kunhegyes: település − 1989 óta város − Jász–Nagykun–Szolnok megyében. 
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A tanítóválasztásra 1926. augusztus 15-én került sor, amikor a felügyelő 
megnyitó beszédében felhívta a igyelmet a közgyűlés fontosságára, mert 
a gyülekezet legféltettebb kincseinek, a gyermekeinek számára hivatott 
nevelőt, az egyházközség veteményes kertjébe gondos kertészt akarnak 
választani. Éppen ezért kérte a híveket, szavazataik leadásánál egyedül az 
egyházközség jól felfogott érdeke lebegjen szemük előtt, és ezen magasabb 
cél mellett minden egyéni érdek eltörpüljön.

A lelkész a hivány aláírása után ismertette az egyházkerület tanítóvá-
lasztási szabályrendeletét. Jelentette, hogy az augusztus 1-én megtartott 
jelölőgyűlésen a Schrantz Vilmos tanító lemondásával, 1926. január 23-án 
megüresedett, s azóta kisegítő tanerővel betöltött tanítói állásra a gyüleke-
zet első helyen C  B , a második helyen S  I  okleveles 
tanítókat jelölte.

Ezt követően felolvasta az esperesnek a gyülekezethez intézett átiratát, 
mely szerint a jelölést jóváhagyta, és esperesi jelölő jogával ez alkalommal 
élni nem kívánt. Miután az állásra menekült vagy B-listás tanerő nem pályá-
zott, az egyházközség korlátozás nélkül élhetett választási jogával.

A közgyűlés ezután elhatározta, hogy a tanítóválasztást közfelkiáltással, 
illetőleg kézfeltartással fogja megejteni. A határozat után a felügyelő felszó-
lította azokat, akik az első helyen jelölt C  B  tanítót akarják a gyü-
lekezet második tanítójává választani: „Tartsák fel jobb kezüket!”

A közgyűlésen jelen levők egyhangúlag C  B  mellett nyilatkoz-
tak, és mivel az ellenpróbánál, dacára az elnökség ismételt felszólításának, 
S  I  tanító mellett egy kéz sem emelkedett fel, Czuppon Béla ke-
rült megválasztásra.

A felügyelő ezek után kijelentette, hogy a Büki Ágostai Hitvallású Evangé-
likus Egyházközség C  B  tanítót a VKM megerősítésének feltétele 
mellett egyhangúlag második tanítójának választotta meg. C  B  
1901-ben született Felsőszopor községben, földműves családban. Iskoláit 
szülőfalujában, majd Sopronban végezte, s itt szerzett oklevelet 1926-ban. 
A büki gyülekezetben kezdte el tanítói működését.
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Egyéb ügyek is foglalkoztatták a gyülekezet vezetőségét. Az esperes 
1926. július végén körlevelet küldött a gyülekezethez, melyben hivatkozott 
a VKM fő évi július 10-én kelt 17.993/1926/IV. számú leiratára. Eszerint a 
kormány nem hajlandó a felekezeti tanítók részére biztosítani a hadviselt 
tanítókat megillető hadipótlékot, hanem azt az iskolafenntartóra hárítja át. 
A gyülekezetben K  K  tanítónak járna hadipótlék, ő azonban 
ezt nem kérte, mert erre a felsőbb hatósága utasítást nem adott. Az érde-
kelt tanító nem is tartotta igazságosnak, hogy a gyülekezetét további anyagi 
megterheléssel sújtsa. Nyilatkozata szerint ő az állam érdekeiért harcolt 
elsősorban, s a jutalmazást is az államtól, nem pedig az egyházától várja. 
Javasolta, tegyenek felterjesztést arra vonatkozóan, hogy az állam izesse 
meg a felekezeti tanítók hadipótlékát. Az 1927. január 30-i gyűlésen a fel-
ügyelő örömmel állapította meg, hogy C  B  tanító személyében 
jól választottak, melyet a január 27-én megtartott iskolavizsgálat eredmé-
nye igazolt legjobban. Kérte C  B  tanítót, hogy továbbra is teljes 
odaadással működjön a gyermekek valláserkölcsi nevelésén.

1928. december 16-án impozáns és lélekemelő ünnepség keretében a 
templomban emlékezett meg a gyülekezet nagyra becsült tanítójáról, K -

 K , aki 28 éve működött a büki egyházközségben. Ezen idő 
alatt hivatásának, kötelességének élt, és soha sem vágyakozott a kitüntetés 
után. Ez alkalommal mégis kitüntetést vehetett át. Az egyházmegye püs-
pöke az egyház és a haza szolgálatában kifejtett értékes nemzetnevelő és 
egyházépítő tevékenységéért igazgatói címmel tüntette ki, s a kinevezési 
okiratot ez alkalommal nyújtotta át neki a soproni alsó evangélikus egyház-
megye esperese, Farkas Elemér büki lelkész.

Az ünnepélyes aktust istentisztelet előzte meg. A díszközgyűlést a vegyes 
kar nyitotta meg a Himnusz eléneklésével, majd Farkas Elemér esperes me-
leg hangú, szép szavak kíséretében adta át a kitüntető okiratot Kisfaludy 
Károlynak, s üdvözölte őt az egyházmegye nevében. Dr. Takáts József fel-
ügyelő a gyülekezet és a Nőegylet, Major Samu szakonyi tanító a kartársak, 
Patthy István leventeoktató az oktatótársak és a leventék nevében, mint a 
leventeegyesület vezető oktatóját, Balogh Géza tűzoltóparancsnok a tűzol-
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tótestület nevében, mint tűzoltó egyesületi elnököt üdvözölte. A vegyeskar 
énekkel köszöntötte, majd Németh Samu az i júsági egyesület és a volt ta-
nítványok, Kiss Lajos VI. osztályos tanuló az iskolás gyermekek üdvözletét 
tolmácsolták.

Az ünnepelt igazgató mindegyik üdvözlésére megindult szavakkal vála-
szolt. 

A királyi tanfelügyelő 1933 januárjában meglátogatta az iskolát és a ta-
nítók munkájáról a legjobban nyilatkozott, az elért eredményt kiválónak 
minősítette.

Az 1933. július 23-án tartott gyűlésen a lelkész bejelentette, hogy a VKM 
K  K  igazgató-tanítót a saját kérésére nyugdíjazta. A nyugdí-
jazást az egyházmegye esperese is tudomásul vette, s felhívta az egyházköz-
séget a megüresedett kántortanítói állás betöltésére vonatkozó intézkedé-
sek megtételére.

Az augusztus 14-i gyűlésen a lelkész közölte, hogy a meghirdetett állás-
ra 20 tanító adta be pályázatát. A kántorpróbát augusztus 20-án tartották 
meg, melyre az alábbiakat hívták meg: Fekete Ferenc nagyvelegi81, Bozzay 
Sándor kőszegi, Ágoston József pápai, Fazekas Gyula beledi, Kristóf Kálmán 
csikvándi82 és Kadlecsik Ákos tanítókat.

Augusztus 27-én került sor a tanítójelölő közgyűlésre, melynek során a 
felügyelő kérte a híveket, őrizzék meg higgadtságukat. A lelkész pedig is-
mertette a pályázók minősítését. Az Egyházi Alkotmány értelmében a köz-
gyűlés kettőt, az esperes szintén kettőt jelölhetett.

A közgyűlés több tagja felszólalt, hogy ők C  B  másodtanító 
jelölését kívánják. A felügyelő felvilágosította a felszólalókat, hogy kívánsá-
gukat nem lehet teljesíteni, mert C  B  az állásra nem pályázott, de 
nem is pályázhatott, mert fegyelmi eljárás alatt áll, s míg ez befejezést nem 
nyer, a pályázatból ki van zárva. 

81 Nagyveleg: község Fejér megyében.

82 Csikvánd: község Győr–Moson–Sopron megyében.



244

A felvilágosítás ellenére sokan hangoskodni kezdtek, álláspontjukat nem 
voltak hajlandók megváltoztatni, mire az elnökség szavazást rendelt el: 
kik kívánják a jelölés szabályos lefolytatását, illetve kik óhajtják C  
B  esetleges jelölését. A szavazás során a jelen levő 31 egyházközségi 
tag C  B  jelölése, 26 pedig a jelölés szabályos lefolytatása mellett 
foglalt állást. Az elnökség nem akarta kiélezni az ellentéteket, azt javasolta, 
halasszák el a jelölőgyűlést, s ha az egyházmegyei főhatóság engedélyezi 
Czuppon Béla pályázatát, úgy nem lesz akadálya jelölésének.

A következő hetekben a felbolygatott méhkashoz hasonlított a gyüleke-
zet, mert a hívek egy része határozottan kiállt Czuppon Béla tanító mellett, 
viszont a másik része ellene foglalt állást. De kövessük csak tovább a fejle-
ményeket!

Az augusztus 27-i eredménytelenül végződött jelölőgyűlés után az el-
nökség megkérdezte Czuppon Bélát, mi a szándéka. E kérdésre ő kijelentet-
te, hogy a kántortanítói állásra nem pályázik, s a gyülekezet kívánságának 
csak abban az esetben tenne eleget, ha ez az egyházi felsőbbség hozzájáru-
lásával és jóváhagyásával találkozik.

Közben az esperestől is megérkezett a válasz, mely szerint Czuppon 
Béla jelöléséhez nem járul hozzá, s ezt Czuppon Bélával is közölték. Erre 
a felügyelő felhívta a közgyűlést, hogy a jelölést a pályázatukat benyújtott 
tanítók közül ejtse meg, mert az esperes szerint az Egyházi Alkotmány ér-
telmében is csak az jelölhető, aki pályázatát beadta. Erre a közgyűlési tagok 
egyik része ismételten Czuppon Béla jelölése mellett foglalt állást, a másik 
része pedig nem nyilatkozott.

Ezután a jegyzőkönyvet vezető Czuppon Béla kért szót, és megköszönte 
a személye iránt megnyilvánult ragaszkodást, s kijelentette, hogy a gyüleke-
zet többsége kívánságának már csak azért sem tehetne eleget, mert a gyüle-
kezet elnökségétől úgy értesült, ezzel a gyülekezet békéjét veszélyeztetné, 
ezt megbontani pedig semmiképpen és semmi módon nem akarja.

Erre Patthy Endre közbevető indítványt tett, mely szerint másodsorban 
jelöljék Fazekas Gyula beledi tanítót, kit a közgyűlés négy tagja jelölt. (1933. 

 10-   )
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1933. szeptember 21-én újból gyűlésre jöttek össze a gyülekezet tagjai. 
Ezen a felügyelő előadta, hogy a gyülekezetnek joga volt két jelöltet állítani 
a választásra. A szeptember 10-i közgyűlésen jelölt Fazekas Gyula beledi ta-
nító visszavonta pályázatát, Czuppon Béla jelölését pedig az elnökség nem 
fogadhatta el, mert fegyelmi alatt áll, mást meg nem jelölt a közgyűlés, így 
ezen idő szerint a gyülekezet részéről jelölt nincsen. Ezután a felügyelő fel-
olvasta az esperes levelét, aki jelölési jogánál fogva Eöry Dénes és Mészáros 
Ernő tanítókat jelölte, akiknek jeles oklevele és jeles kántorképesítése van, 
és mindketten eleget tettek katonakötelezettségüknek. Az esperes egyben 
elrendelte, hogy ezen tanítókat az iskolaszék kántorpróbán hallgassa meg, 
és szeptember 24-ére kitűzte a kántortanító-választást.

A felügyelő jelezte, hogy ezen presbiteri gyűlést megelőzően a kántor-
próba megtörtént. 

A jelen presbiteri gyűlés másik tárgya volt Czuppon Béla jelenlegi büki 
másodtanító ellen megindítandó újabb fegyelmi eljárás.

Erre vonatkozóan felolvasta az esperes másik levelét, melyben felhívta a 
presbitériumot, hogy Czuppon Béla ellen az Egyházmegyei Alkotmány 323. 
paragrafusának e), f), g), h), és i) pontjai értelmében indítsa meg a fegyelmi 
eljárást. Erre Fülöp Dezső lelkész a jelzett pontokat felolvasta.

A felügyelő ismertette, hogy Czuppon Béla első fegyelmije sincsen befe-
jezve, mert a püspök felhívására az egyházmegyei ügyész az egyházmegyei 
törvényszék ítéletét megfellebbezte, tehát Czuppon Béla most is fegyelmi 
alatt áll.

Ennek alapján az egyházmegyei vezetőség is felhívta a presbitériumot 
egy újabb fegyelmi eljárás megindítására, mert az a gyanú merült fel, hogy 
Czuppon Béla azóta is fegyelmi vétséget  követett el,  és a gyülekezetnek 
kötelessége ezt az ügyet is kivizsgálni és tisztázni. Ez volt az a kellemetlen 
eset, melynek elkövetésével kezdetben Fülöp Dezső lelkészt vádolták, aki 
azonban tisztázta magát az őt ért vád alól. (Lásd a korábban leírtakat!) Köz-
ben kiderült, hogy a tettes, aki a római katolikus tanítónők, a Módly testvé-
rek lakásán magánlaksértést követett el, az Czuppon Béla volt.
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Az eset ismertetése közben Hetyésy Lajos közbeszólt: „Nem akarjuk nya-
kát szegni!” Mire a felügyelő megjegyezte, nem a gyülekezet dolga ez ügyben 
ítélkezni, mert azt a felsőbb egyházi hatóság hozza meg. A gyülekezet csak 
az ügy tisztázását kívánja, ami viszont csak fegyelmi úton történhet meg.

Ezután sok hozzászólás történt, nagyrészt elítélő, csekélyebb számban 
pártoló hangnemben. Kiemelkedett Mesterházy József felszólalása, aki éles 
szavakkal ítélte el egyes gyülekezeti tagoknak Czuppon Bélával szemben 
tanúsított túlzott pártfogását. Hasonlóképpen nyilatkozott még Horváth 
Sándor és Csonka Kálmán is. Ezután a felügyelő többség nyilatkozata alap-
ján kimondta, Czuppon Béla ellen a fegyelmi eljárást a presbitérium meg-
indítja.

Ezen kínos ügy lezárása után ismét szóba került a kántortanító válasz-
tás. Hetyésy Lajosnak az volt a véleménye ezzel kapcsolatban, a gyülekezet-
nek jogában áll az esperes által jelölt két tanítón kívül mást is jelölni, és ezt 
tegye is meg. A választás elhalasztására is javaslatot tett.

Hetyésy Lajos javaslatát nem fogadták el, így 1933. szeptember 24-én 
kántortanítói választásra jöttek össze a gyülekezet hívei. A közgyűlésen 
megjelent Mikolás Kálmán esperes, s a felügyelő felhívta a hívek igyelmét, 
hogy minden más érdek igyelmen kívül hagyásával a közösség érdekét 
tartva szem előtt ejtsék meg a választást.

Az elnök most is bejelentette a közgyűlésnek, hogy Fazekas Gyula beledi 
tanító pályázatát visszavonta, így akit a gyülekezet a tanítói állásra jelölt 
volna, nincsen. Az elnökség előterjesztette, hogy az esperes jelölő jogával 
élve a megüresedett büki kántortanítói állásra Eöry Dénes és Mészáros 
Ernő okleveles tanítókat jelölte.

Az elnökség felhívta a közgyűlést a választás megejtésére. Ekkor azon-
ban Mesterházy Samu lócsi, Kiss Lajos, Mesterházy Sándor, Balogh József, 
Szabó Ernő és Hetyésy Lajos büki egyháztagok hajthatatlanul és éles han-
gon követelték Czuppon Béla tanító megválasztását.

Erre a gyűlésen jelen levő esperes kifejtette, hogy neki szabályrendelet-
ben lefektetett joga van arra, hogy olyan tanítókat is jelöljön a tanítói állás-
ra, akik pályázati kérvényüket nem adták be. Kifejtette, hogy Czuppon Béla 
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tanító most is fegyelmi vizsgálat alatt áll, és most a kántortanítói állásra 
nem is pályázott, tehát ezen állásra jelölhető sem volt, így meg sem választ-
ható, ahogyan azt a gyülekezet elnöksége ezt már megelőzően több ízben 
kifejtette. 

A gyülekezet elnöksége a büki evangélikus gyülekezet múltjához méltó 
és komoly belátásra hívta fel a közgyűlésen megjelenteket, és kérte, a kedé-
lyek lecsillapításával a jelölt két tanító közül ejtse meg a választást a köz-
gyűlés. Mesterházy Sándor egyháztag az esperes elé lépve kérte Czuppon 
Béla jelölését, és az esperes engedjen a közgyűlés nagy része óhajának, ne 
gördítsen akadályt Czuppon Béla megválasztása elé.

Az esperes a kérést elutasította, és közölte a közgyűléssel, hogy ameny-
nyiben a jelen levő 10 (tíz) egyháztag a titkos szavazás elrendelését kéri, 
úgy az elnökségnek azt el kell rendelni és a választást titkos szavazással kell 
lefolytatni. Rövid idő múlva átnyújtották az esperesnek a titkos szavazást 
kérő ívet a megfelelő számú aláírással, de a közgyűlésen jelen volt egyházta-
gok közül azok, akik Czuppon Béla megválasztását követelték, kijelentették, 
hogy titkosan nem hajlandók szavazni, mert a szavazás mikéntjét nem tíz 
ember, hanem a közgyűlésen megjelentek többsége állapítja meg.

A közgyűlés hangja egyre emelkedettebbé vált, egyesek a tárgytól eltér-
ve „szónokoltak”, mások éles hangon igyelmen kívül hagyva az esperes intő 
és tájékoztató szavait, Czuppon Béla másodtanító megválasztását, jelölését 
követelték, melyre sokan lelkesen helyeseltek és éljeneztek.

A közgyűlés elnöksége látva a felindult hangulatot és felcsigázott idegze-
tű egyéneket, tartva attól, hogy a választás megejtése esetén az összetűzés 
nehezen lenne lekerülhető, indokoltnak látta a közgyűlés berekesztését.

Az eredménytelen választási gyűlés után egyre nagyobb nehézségekkel 
kellett megküzdenie a gyülekezet vezetőségének. 1933. október 1-én tartott 
gyűlésen a lelkész bejelentette, hogy az esperes 150 (egyszázötven) pengő-
nek az egyházmegyei pénztárba való be izetésére hívta fel a gyülekezetet a 
Czuppon Béla ellen megindítandó fegyelmi ügy lefolytatása céljából.

Többen ezt kifogásolták, Hetyésy Lajos egyháztag pedig takarékosságra 
hívta fel az egyháztanács igyelmét, s ő is nemtetszését fejezte ki a be ize-
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tendő összeg miatt. Ekkor dr. Takáts József felügyelő igyelmeztetett, hogy 
erre a gyülekezetnek az esperestől utasítása van. Ez az összeg különben is 
előlegként szerepel, amit annak kell megtéríteni, akit elmarasztalnak. A kel-
lemetlen ügynek a tisztázását pedig fontos egyházi és gyülekezeti érdekből 
rendelte el az esperes.

A Czuppon-ügy pedig tovább gyűrűzött, felforgatta nemcsak a gyüleke-
zet, hanem az egész község hangulatát is. Az 1933. október 8-án tartott pres-
biteri gyűlés a helyzet tisztázását, a kedélyek lecsillapítását kívánta szolgál-
ni. A lelkész a gyűlésen bejelentette, hogy Czuppon Béla másodtanítót az 
egyházmegyei törvényszék vezetősége állásából felfüggesztette. Miután az 
egyháztanács ezt tudomásul vette, a lelkész felolvasta az esperestől időköz-
ben kapott két levelet, melyek közül az egyikben tudatta és megadta az uta-
sítást Czuppon Béla tanító felfüggesztésére vonatkozóan. A másik levélben 
pedig azt hozta az egyháztanács tudomására, hogy a kántortanítói választó 
közgyűlést 1933. október 17-én tartják meg az esperes és dr. Mihályi Kál-
mán ügyész elnöklésével. Ezen ismertetés után a lelkész megjegyezte, hogy 
Czuppon Béla tanító a kézbesítést aláírta, s ezzel a felfüggesztést elfogadta, 
tehát a legsürgősebb feladata most a gyülekezetnek, hogy helyettesítéséről 
gondoskodjék a presbitérium.

Több közbeszólás után Hetyésy Lajos egyháztag azt ajánlotta, hogy a 
választás idejét addig halasszák el, amíg Czuppon Béla ügye el nem intéző-
dik. Erre dr. Takáts József felügyelő bejelentette, hogy a választás kitűzött 
időpontját az elnökségnek nem áll módjában megváltoztatni, mivel ezt ki-
zárólag az esperes intézi. A fegyelmi ügy végét megvárni szinte lehetetlen, 
mert az első fegyelmi is a püspök megbízásából dr. Mihályi Kálmán ügyész 
fellebbezése miatt újra kezdődik, s így az ügy hosszadalmas befejezésére le-
het számítani. Ennek végezetével pedig a második fegyelmi ügy tárgyalása 
következik. Éppen a két fegyelmi miatt történt Czuppon Béla tanító felfüg-
gesztése.

Mesterházy József egyháztag elítélőleg nyilatkozott a halogatásról, 
Hetyésy Lajos pedig az ellenpártot vádolta a bonyodalmakért. Dr. Takáts 
József felügyelő megjegyezte, hogy a bonyodalmak kezdésével Czuppon 
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Béla nem vádolható, de azzal, hogy nem szerelte le a lázongást, ő is oka 
a felfordulásnak. A felügyelő igyelmeztetett, hogy a gyülekezet érdekében 
nem tartja Czuppon Bélát arra érdemesnek, hogy a két fegyelmi eljárás kö-
zött, amikor őt állásából is felfüggesztették, kántortanítónak válasszák meg. 
Ezt felügyelői minőségben kötelessége kijelenteni, mert mindenkor csak a 
gyülekezet érdekét tartja szem előtt. Erre a jelen levők lelkesen megélje-
nezték.

Az erélyes hang után került sor a helyettesítés elintézésére. A felügyelő 
kijelentette, nem kötik személyhez a jelölést, ezt a feladatot a presbitéri-
umra bízzák. A presbitérium egyhangúlag Mészáros Ernő okleveles tanítót 
kívánta meghívni. Erre a felügyelő kimondta, hogy a presbitérium Mészáros 
Ernő okleveles tanítót, csánigi lakost hívja meg helyettesítésére.

A gyűlést követően a községben az a hír terjedt el, hogy Czuppon Béla 
meghamisította a jegyzőkönyvet. Ennek tisztázására Kiss Lajos egyháztag, 
az 1933. október 15-én tartott gyűlésen feltette azt a kérdést, hogy Czuppon 
Béla részéről történt-e jegyzőkönyv hamisítása. A kérdésre a felügyelő ki-
jelentette, hogy közokirat-hamisítás nem történt ugyan, de Czuppon Béla 
utólag beleírt a gyülekezet jegyzőkönyvébe, amikor a jegyzőkönyvet Fülöp 
Dezső lelkész, dr. Takáts József felügyelő és Czuppon Béla maga is már egyi-
dejűleg aláírták. Ezen jegyzőkönyvet felolvasták és az utólagos bejegyzést 
megmutatták az egyháztanács tagjainak. 

Mesterházy Sándor erre behozta Czuppon Béla fogalmazványát, melyet 
felolvastak, s megállapították, hogy Czuppon Béla a fogalmazvány szerint 
azt akarta a jegyzőkönyvbe felvenni, hogy a szeptember 10-i gyűlés egyhan-
gúlag Czuppon Bélát akarta kántortanítónak jelölni.

Ezt a bejegyzést nem fogadta el dr. Takáts József felügyelő, mivel a való-
ságnak nem felelt meg. Ezért a jegyzőkönyvet úgy fogalmazták meg, hogy 
a közgyűlés egyik része Czuppon Béla mellett nyilatkozott, a másik része 
pedig nem nyilatkozott. Ezután senki sem állította, hogy Czuppon Béla fo-
galmazványa felelt meg a valóságnak.

E gyűlésen többen kifogásolták a 150 pengő megszavazását, melyről a 
presbitérium 1933. szeptember 24-én tartott gyűlésén döntöttek. Ez ügy-
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ben is szenvedélyes bíráló felszólalások hangzottak el egyes egyháztagok 
részéről, miközben annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy tiltakoz-
tak a 150 pengő megszavazása ellen. Az ún. Czuppon-párt ezután eltávozott 
a teremből.

A gyülekezetben pedig továbbra is forró hangulat uralkodott, akár-
csak a kirajzó méhkasban. Így érkezett el a választás napja, 1933. október 
17-e, amikorra a kedélyek csak némileg csitultak el. Megjelent a gyűlésen 
Rupprecht Antal egyházmegyei jegyző, aki mint az egyházmegyei felügyelő 
helyettese vállalta a választógyűlés levezetését. Megnyitó szavaiban felhívta 
a megjelenteket, hogy higgadtságukat őrizzék meg, és így ejtsék meg a vá-
lasztást. Ezt követően felolvasták a kántortanító számára kiállított díjleve-
let, melyet a közgyűlés tudomásul vett.

Mikolás Kálmán esperes előterjesztette a közgyűlés egyetlen tárgyát, a 
kántortanító megválasztását. A törvényes jelöltek: Eöry Dénes és Mészáros 
Ernő okleveles tanítók. Az esperes közölte azt is, hogy tíznél több jelenlévő 
közgyűlési tag írásban kérte a titkos szavazást, ezért az esperes elrendelte 
a szavazás titkosságát.

A szavazás megtörténte után megszámlálták a leadott szavazatokat, 
szám szerint 19-et. Ebből érvénytelen volt egy. A 18 érvényes szavazatot 
pedig M  E  okleveles tanítóra adták le. A választás eredménye-
képpen az elnökség M  E  okleveles tanítót a büki evangélikus 
egyházközség megválasztott tanítójának jelentette ki.

Ezzel egy nagyon viharos időszaka zárult le az egyházközségnek, azon-
ban még hónapok kellettek ahhoz, hogy a vihar verte hullámok elcsitulja-
nak, a féktelen hangulatok megnyugodjanak.

Meg kell emlékeznünk még M  S  helyettes tanítóról, aki Kisfa-
ludy Károly nyugalomba vonulásától, 1933. szeptember 1-től az állás be-
töltéséig, majd innentől kezdve, tehát 1933. október 17-től Czuppon Béla 
felfüggesztése ideje alatt nagy szorgalommal és nyugalommal működött az 
iskolánál.

Czuppon Béla másodtanító személye a gyülekezetben felkavarta a kedé-
lyeket, magatartásával pedig sok-sok bonyodalmat okozott a gyülekezetnek. 
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A különben nagyon jó tanerő sok emberi gyarlósággal rendelkezett. Főkép-
pen az egyenesség hiányzott nála, mely majdnem saját vesztét is okozta, az 
egyházközség híveit pedig megosztotta és ellentéteket váltott ki közöttük.

A gyülekezet vezetősége tanítója ellen fegyelmi eljárást indíttatott, mely-
lyel tisztázni kívánta az ellene emelt vádak jogosságát. Czuppon Bélát 1930 
nyarán a község elöljárósága leventeoktatói tanfolyamra küldte Sopronba, 
ahol megismerkedett a siketnéma intézet egyik hölgy lakójával, akit teher-
be ejtett. Ezt minden áron titkolni igyekezett, ezért úgy állapodott meg a 
nővel, hogy elveszi feleségül, majd megkapja a végkielégítést, és elválnak 
egymástól, mintha sohasem ismerték volna egymást. A feleség megígérte, 
elhagyja Sopront és ő is titkolja az esetet. Ezután Zalaegerszegre költözött, 
de tovább is használta a Czuppon nevet. Új lakóhelyén varrodát nyitott, és 
itt nevelte iúgyermekét.

Nem sokáig lehetett titkolni ezt az esetet, mert 1933 tavaszán a falu-
ban itt is, ott is suttogva beszélték, hogy Czuppon Béla tanító nős. A tanító 
közben már 1931 óta udvarolgatni kezdett a katolikus iskola tanítónőjének, 
özv. Mórocz Jánosnénak, Módly Jolánnak. Ezt a kapcsolatot a tanítónő nő-
vére, Módly Matild titkárnő nem nézte jó szemmel, s nem szívesen látott 
vendég volt náluk Czuppon Béla.

Így történt, hogy 1933. június 26-án sötétedés után Czuppon Béla titok-
ban belopódzott Módly Jolán lakásába. Közben az idősebb tanítónő, Módly 
Matild észrevette, hogy idegen jár náluk, s azt hitte betörő, riasztotta a kör-
nyékbelieket. A lakásban tartózkodó Czuppon Béla nem akarta, hogy fel-
fedjék kilétét, az ablakon át menekült a lakásból. Az eset vége csendőrségi 
nyomozás lett. Először a lelkészt, Fülöp Dezsőt vádolták, de ő igazolta ártat-
lanságát. Végül is Czuppon Bélára terelődött a gyanú, aminek eredménye-
ként beigazolódott, hogy ő járt a lakásban a jelzett időben.

Ezen kellemetlen eset nyomán Módly Matild római katolikus tanítónő, 
aki szintén hallott Czuppon Béla nősüléséről, utánajárt az esetnek. Megta-
lálták a feleségét Zalaegerszegen, aki most már mindent bevallott, hogy mi-
lyen egyezségben állapodtak meg Czuppon Bélával. Kivilágosodott minden, 
s az egyházi törvények alapján fegyelmi eljárást indítottak a másodtanító 
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ellen egyrészt a felekezeti tanítóhoz méltatlan nősülési eljárása ellen, más-
részt pedig idegen lakásba való behatolás vétségével vádolva.

Czuppon Béla munkásságának és személye népszerűségének elismeré-
sét jelentette, hogy a büki hívek nagy része a fegyelmi vétségeinek ellenére 
is támogatta őt abban, hogy elnyerhesse az első tanítói állást. A választás 
szabályszerű lefolytatása után többen nem nyugodtak bele Czuppon Béla 
háttérbe szorításába, és megpróbálkoztak azzal a lehetőséggel is, hogy 
megsemmisítsék a választást. 

Ebben az ügyben hívott össze a lelkész közgyűlést 1933. november 5-én, 
amelyen ismertette, hogy a gyülekezet hat tagja a folyó évi október 17-én 
megtartott kántortanító-választás eredményét nem ismerte el és megfel-
lebbezte. A fellebbezők arra kérték őt, hogy a fellebbezési költségek megté-
rítése ügyében közgyűlést hívasson egybe. Ő ezt akkor a felettes hatósága 
nélkül nem tehette meg, de e tényről jelentést terjesztett fel az esperesnek. 
A jelentésre kapott válasz szerint a lelkész törvényszerűen járt el ebben az 
ügyben.

A lelkész beszámolt arról is, hogy most is ellenezte a közgyűlés össze-
hívását, de a békesség kedvéért megtette. Kérte a gyülekezet tagjait, ejtsék 
el a fellebbezést, hiszen többektől is azt hallotta, most már rászavaznának 
megválasztott tanítójukra. Ha a közgyűlés megszavazza a fellebbezési költ-
séget, akkor ő ellenkezésbe kerülne felettes hatóságával, ezt pedig nem 
akarja. Azért a közgyűlést kérte, mentse őt fel a felelősség terhe alól. A köz-
gyűlés a felmentést megadta.

Ezután a lelkész szavazásra tette fel a fellebbezési költség be izetését 
vagy ennek megtagadását. A szavazás során a fellebbezési költség be izeté-
se mellett szavaztak 49-en, nemmel válaszoltak 16-an. A közgyűlés az ügy 
további vitelére Mesterházy Sándort és Kiss Lajost kérte fel.

1934 júniusában (24-én) az a kérdés merült fel a presbitérium gyűlé-
sén, hogy a nyári szünetben megtartsák-e Major Samu helyettes tanítót. 
Erre vonatkozóan azonban csak a július 29-i közgyűlésen döntöttek. Mivel 
a jövő tanévet is helyettessel kell elkezdeni, a nyári hónapokra is alkalmaz-
ták. Ezen a gyűlésen jelentette be a lelkész, hogy az egyik probléma meg-
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oldódott: Mészáros Ernő választását az egyházhatóság jogerőre emelte. 
Ugyanakkor a tanítóválasztással kapcsolatban megszavazott 150 pengő fel-
lebbezési költség megtérítésére Fülöp Dezső lelkészt és Balogh János volt 
gondnokot kötelezték.

A hosszúra nyúló tanítóválasztási jóváhagyás után végre megnyugodtak 
a kedélyek a gyülekezetben, és 1934. október 14-én sor kerülhetett arra 
a díszközgyűlésre, amelyen M  E  tanítót beiktathatták állásába. 
A lelkész bejelentette, hogy a VKM M  E  tanító megválasztását 
tudomásul vette, jóváhagyta, és állásában megerősítette, számára az állam-
segélyt kiutalta. Ezt követően a tanító az esküt letette, és ennek szövegét 
aláírva a gyülekezet levéltárába elhelyezték.

A lelkész ezután meleg szavakkal üdvözölte Mészáros Ernő kántortaní-
tót, majd dr. Horváth Tibor felügyelő értékelte a tanító eddigi munkáját, me-
lyet a csavarhoz hasonlított, ez a maga helyén felbecsülhetetlen jelentőségű. 
Kérte, hogy elődeinek példáját kövesse, és Isten áldását kérte munkájára. 
Dr. Horváth Tiborné, a Nőegylet elnöke üdvözölte az ünnepelt tanítót a gyü-
lekezet nőtagjai nevében. Ezt követően Hajas Kálmán, majd Kisfaludy Kár-
oly, az új tanító elődei köszöntötték, akik hasznos tanácsokat adtak munká-
jához. Mészáros Ernő meghatottan köszönte meg az üdvözléseket, s ígérte, 
a gyülekezet érdekeit tekintve kíván elődei nyomdokain haladni.

A Czuppon-ügy pedig tovább húzódott, s csak 1935. március 28-án tet-
tek pontot a végére. Az ezen a napon tartott közgyűlésen ismertették az 
egyetemes törvényszék ítéletét, melynek intézkedése nyomán Czuppon Bé-
lát 1935. április 1-vel visszahelyezték állásába, melyhez a presbitérium is 
hozzájárult. Közel két évi küzdelem ért ezzel véget, s hozott megnyugvást 
a gyülekezetbe. A lelkész pedig megköszönte M  S  helyettes tanító 
munkáját, melyet a büki tartózkodása alatt lelkiismeretesen látott el.

Czuppon Béla az állásába való visszahelyezése után az esperesi hivatal-
nál panaszt emelt a gyülekezet ellen, mivel a neki járó izetését nem folyósí-
totta. Az esperes utasította a gyülekezetet, állapítsa meg, kinek van követe-
lése, Czuppon Bélának vagy a gyülekezetnek.
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A lelkész az 1935. június 23-i gyűlésen ismertette Czuppon Béla pana-
szát, aki itt is előadta, hogy azt akarta megállapíttatni, kinek van követelése, 
neki vagy a gyülekezetnek. A kivizsgálás szerint a tartozás és követelés az 
alábbiak szerint alakult:

Czuppon Bélának járt a gyülekezettől  346,59 pengő
A gyülekezet kiadása a helyettesítésért  788,38 pengő
A gyülekezet követelése Czuppon Bélától  441,79 pengő
Czuppon Béla a kimutatás ellen tiltakozott. Kijelentette, azért emelt pa-

naszt, hogy a hátralévő izetését megkaphassa, mert eddig izetést nem ka-
pott, magából a tanításból pedig megélni nem tud − hangoztatta. A lelkész 
bejelentette, hogy az esperességet fogja megkérdezni, a döntés céljából pe-
dig a püspökséghez lehet fordulni. A presbitérium véleménye az volt, hogy 
a tanító követelését azok viseljék, akik őt felfüggesztették.

Végeredményben 1935. szeptember 25-én Czuppon Béla másodtanító 
izetésére vonatkozólag − a békesség szem előtt tartásával − a közgyűlés 

úgy határozott, hogy a gyülekezet és a felfüggesztett tanító között követelés 
nem áll fenn.

Ezzel a kínos és nehéz Czuppon-ügy lezárult, s a gyülekezet életében 
nyugalmasabb évek következtek. Közben a hívek megbarátkoztak az új 
tanítóval, Mészáros Ernővel, akit hamarosan megszerettek, mert életével, 
szorgalmas munkájával, a gyülekezet i júságának vezetésével elődeihez 
méltóan, példamutatóan végezte el a ráháruló nehéz feladatokat.

A Dunántúli Egyházkerület jegyzőkönyvének I. 2. d.) pontja foglalkozott 
az egyházi iskolákban működő tanítók és tanárok munkakörével, mely sze-
rint a tanítás munkáján kívül végezzenek lelkipásztori tevékenységet is, 
ugyanakkor az I. 2. d-e.) pontja arról szólt, hogy az egyházi tisztviselők a 
pártpolitikától tartózkodjanak. Az Egyetemes Egyház arra is felhívta a taní-
tók igyelmét, hogy 1939. szeptember 1-vel bevezetésre kerül az Új Tanterv 
és Utasítás, melyet behatóan tanulmányozzanak, és tapasztalataikat, észre-
vételeiket az egyetemes tanügyi bizottság elnökségéhez terjesszék fel.
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A következőkben az iskolába járó tanulók adatait mutatjuk be
néhány évről:

Iskolai
év

Iskolások
száma

Továbbképzősök 
száma

1935–1936 124 28
1937–1938 118 35
1938–1939 113 43
1939–1940 94 38
1940–1941 83 43
1941–1942 93 26
1942–1943 96 13

Az iskolában 1940. november 10-én rendeztek első ízben szülői érte-
kezletet, melyen Czuppon Béla: „Szülő és iskola együttes munkája” címmel, 
míg Mészáros Ernő: „Szülő és iskola együttes munkája a vallásos nevelésben” 
címmel tartott előadást.

Mészáros Ernő tanító 1940 decemberében az Országos Vöröskereszt 
Egyesülettől lelkiismeretesen és jól végzett munkájáért kitüntetést kapott.

1941. szeptember 1-től az új népoktatási törvény kötelezővé tette a 
nyolcosztályú elemei népiskola bevezetését. Az I–III. osztályok vezetésével 
Czuppon Bélát, a IV–VII. osztályok vezetésével pedig Mészáros Ernőt bízta 
meg a gyülekezet vezetősége. Az új törvény bevezetését sem a szülők, sem 
a tanulók nem értették meg, ezért a VII. osztályos tanulók csak nagyon gyé-
ren jártak iskolába. Ennek megszüntetése érdekében az 1942. október 11-
én tartott gyűlésen felhívták a presbitereket, segítsenek a szülők felvilágo-
sításában, hiszen a törvény kötelezi őket a gyermekeik iskolába járatására.

A VIII. osztályt az 1942–1943. tanévben nyitották meg. A tanítás zavar-
talan menetét Czuppon Béla és Mészáros Ernő tanítók katonai szolgálatra 
való behívása több ízben is megzavarta. Ezért a felső tagozat vizsgáját az 
esperes és a királyi tanfelügyelő engedélye alapján már 1943. április 19-én 
megtartották.
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A háború utolsó szakaszában a rendkívüli viszonyok miatt az iskolát 
1944. április 1-én a VKM rendeletére be kellett zárni. Az 1944–1945. tan-
évet szeptember 4-én elkezdték ugyan, de október 24-én a tantermeket át 
kellett adni a katonaság céljaira.

Közben pedig a menekültek száma egyre szaporodott, a lakosság az ere-
detinek háromszorosára növekedett. A keleti országrészről és az Alföldről 
mindennap újabb és újabb menekülők érkeztek. Annak ellenére, hogy az 
oktatás szünetelt, a VKM két menekült tanítónőt, Halász Lujzát és Hrabéczy 
Lászlóné, született Bartha Idát osztotta be az iskolához. A tanerők foglal-
koztatására elrendelték, hogy vasárnaponként a templomban adjanak a ta-
nulók részére útmutatásokat feladataik elvégzéséhez.

A szovjet csapatok 1945. március 29-i bevonulása után április végéig az 
evangélikus iskola hadikórház szerepét töltötte be, s csak május elején adták 
vissza a gyülekezetnek tanítás céljaira. A nevelők az elmulasztott tanévet 
igyekeztek minél előbb pótolni. Május 7-én folytatták a félbeszakított 1944–
1945. tanévet, és kezdték meg a tanítást, melyet július 7-én fejeztek be.

Az 1945–1946. tanévet az előírt időben, szeptember elején nyitották 
meg. A tanulók tudásán nagyon meglátszott az elmúlt évek rendszertelen 
tanítása, amelyről azonban sem a tanítók, sem a tanulók nem tehettek. 
1945. december 4–8-ig az V–VIII. osztályos tanulók szünetet kaptak, mivel 
tanítójuk, Mészáros Ernő a hadikárok összeírásában vett részt.

A főigazgatóság dr. Sztrókay Tiborné állami tanítónőt 1946 márciusában 
az evangélikus iskolához ideiglenesen beosztotta, mely semmiféle terhet 
nem jelentett a gyülekezet részére.

1946. augusztus 18-án a lelkész ismertette a kultuszminisztérium ren-
deletét, mely szerint az elemi népiskolákat általános iskolákká kell fejlesz-
teni. A presbitériumnak erre vonatkozóan a következő volt az álláspontja:

a) A gyülekezet nem hajlandó iskolája felekezeti jellegéről lemondani.
b) A presbitérium megbízta az elnökséget, hogy az általános iskola be-

vezetésével kapcsolatosan a legcélszerűbb megoldást válassza,
 illetve ebben az ügyben a legkörültekintőbben járjon el.
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Mint az egyik előző, az iskoláról szóló fejezetben kifejtettük, az általános 
iskola fejlesztéséhez első lépésként megvalósult a római katolikus iskolá-
val való együttműködése, amely meghagyta mindkét felekezet iskolájának 
bizonyos önállóságát. Az együttműködésben kezdetben hosszabb-nagyobb 
akadályok merültek fel, ezeket azonban a jó cél érdekében igyekeztek ki-
küszöbölni úgy, hogy hitelveikhez hívek maradjanak, és az egyházuk tanítá-
sa csorbát ne szenvedjen.

Alig egy évig működött a katolikus hittestvérekkel az iskola. Az együtt-
működést szakította meg az iskolák államosítása, mely úgy az egyházi épü-
leteket, mint a tanszemélyzetet kivette a gyülekezet gondozásából, illetve 
irányításából. Czuppon Béla igazgató-tanító és Mészáros Ernő kántortanító 
jogviszonya a gyülekezettel az államosítást követően megszűnt.

A gyülekezet sajnálattal bocsátotta el a tanítóit az egyházhoz fűződő ál-
lásukból, ugyanakkor hálás köszönetet mondtak hűséges szolgálataikért, s 
arra kérték őket, tartsák meg ezután is evangélikus lelkületüket és meggyő-
ződésüket.

Mészáros Ernő továbbra is vállalta a kántori teendők végzését, amelyért 
2,5 öl tűzifát, 460 kg búzát, 405 kg rozsot, 80 kg árpát és 435,20 Ft kész-
pénzt kapott. Ezen kívül használhatta a kántori javadalmi földeket, melyek 
adóját azonban a haszonélvező kántor tartozott izetni.

1950. április 23-án a lelkész szomorúan jelentette be a híveinek, hogy 
Mészáros Ernő, a gyülekezet kántora a rajta kívül álló okok miatt − állami 
tanító egyházi szolgálatot nem teljesíthetett − a további időszakban nem 
vállalhatta a kántori teendők végzését és lemondott.

A zavartalan kántori szolgálat biztosítására felkérték Fülöp Dezsőnét, 
a lelkész feleségét, akinek izetését költségvetésileg biztosították. Fülöp 
Dezsőné a megbízatást azzal a kikötéssel vállalta el, hogy a temetések al-
kalmával ne kelljen neki énekelni a háztól a temetőig való kísérés alatt. A 
presbitérium a kérésének helyt adott. Fülöp Dezsőné a kántori teendőket 
Bükről való elköltözésükig, 1959. augusztus 31-ig látta el.

Őt Komjáthy Ildikó, a lelkész leánya követte a kántori állásban 1970-ig, 
a férjhezmeneteléig. Távozása után Gaál József egyháztanácsos vállalta el a 
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kántori teendők ellátását 1971. január 7-től, aki szorgalmas tanulással sajá-
tította el az orgonajátékot. 1972. április 21-én 2000 Ft évi tiszteletdíjat álla-
pítottak meg részére, az 1971. évre visszamenőleg pedig 1000 Ft-ot kapott. 
Sok bírálat érte ezért a vállalkozásáért, s kifogást emeltek azért, hogy mint 
termelőszövetkezet irodájában dolgozó egyén egyházi teendőkben, szolgá-
latokban is részt vesz.

Az egyházi iskolák államosításával megszűnt azoknak a tanítóknak sora, 
akik a közel két évszázad alatt nagy segítséget nyújtottak a büki híveknek 
nemcsak az oktatás, a tanítás és a nevelés vonalán, hanem példamutatásuk-
kal, a vallásos élet elmélyítésével az egyház társadalmi megerősítésében is 
az élen jártak. 

A GYÜLEKEZET FELÜGYELŐI

A felügyelő az evangélikus egyház életének irányításában a lelkész és 
a tanító mellett mindenkor fontos szerepet töltött be, azért nagy körül-
tekintéssel választották ki személyét. A Magyarországi Evangélikus Egy ház 
Törvénykönyve 1967. évi kiadásának I. fejezete 57. paragrafusa így hatá-
rozza meg a felügyelő feladatkörét:

„A gyülekezeti felügyelő az a nagykorú, feddhetetlen életű közgyűlési 
tag, akit a közgyűlés hat évi időtartamra arra a feladatra választ, hogy a 
lelkész munkatársaként a gyülekezet egyik vezetője legyen. A gyülekezeti 
felügyelő helyettese a másodfelügyelő, illetve a gondnok. Kívánatos, hogy a 
gyülekezet felügyelője a helyi gyülekezet tagjai közül választassék!”

A Törvénykönyv 14. paragrafusa is megemlékezik a felügyelő szerepéről, 
mely szerint a felügyelő a gyülekezet elnökségének egyik tagja. E paragra-
fus 2. pontja kimondja, hogy „az évi költségelőirányzat keretei között a gyü-
lekezeti elnökség utalványoz. Az utalványozást a lelkésznek és a felügyelőnek 
együttesen kell végeznie.”
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A büki gyülekezet első felügyelőjének M  H  L  is-
merjük, aki a gyülekezet alakuló gyűlésétől, 1784. április 27-től 1807-ben 
bekövetkezett haláláig viselte ezt a fontos tisztséget.

Őt követte H  I  1807-től 1815-ig, a lemondásáig.
T  M  vármegyei táblabíró 1815–1818-ig, a haláláig volt fel-

ügyelő.
B  M  lócsi birtokos 1818-tól 1833-ban bekövetkezett haláláig 

irányította a büki evangélikus gyülekezet életét.
J  Á  táblabíró 1833-tól 1844. október 6-ig, a lemondásáig látta 

el a felügyelői feladatot. Jánosa Ádámnak Bükön volt földbirtoka. Nemesi 
kúriája ma az óvoda épülete. 

R  D  1844. október 6-án bízták meg a felügyelőséggel, mely-
ről 1851-ben mondott le. Az írásban benyújtott lemondását követően kül-
döttség ment el a lakására (ma a Ziegler-kastély), és mondott köszönetet 
fáradozásaiért. A küldöttség tagjai voltak: Baranyai Ferenc lelkész, Enesey 
József, Guóthfalvy Guóth Ignác, Hetyésy János, Tamaska Sándor és Balogh 
István.

F  F  büki birtokos az 1851. február 3-án tartott közgyűlésen 
közkívánatra vállalta el a felügyelőséget, s tartotta meg 1860-ban bekövet-
kezett haláláig.

B  L  1860. május 17-én bízták meg a felügyelőséggel, aki 
a megnyilvánult egyhangú bizalomnak engedve vállalta el e fontos hivatalt, 
melyet 1871. január 28-ig látott el. Ekkor lemondott, mert a Soproni Alsó 
Esperesi Egyházmegye felügyelőjévé választották meg.

A megüresedett felügyelői tisztségre 1871. február 5-én közakarattal 
G  G  I  jelölték, aki a megbízatást el is fogadta. Az 
1882. január 18-án tartott közgyűlésen a jelen levők legnagyobb meglepe-
tésére a felügyelőségről lemondott, s megható szavakkal köszönte meg a 
gyülekezet híveinek a beléje helyezett bizalmat. A közgyűlés tagjai hiába 
kérlelték, hogy vigye tovább a felügyelőséget, ő hajthatatlanul ragaszkodott 
elhatározásához. Ezt követően a közgyűlés köszönetet mondott neki a sok 
évi buzgó fáradozásáért.
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Utódjának még ezen a gyűlésen, tehát 1882. január 18-án egyhangúlag 
B  G  választották meg, aki a megbízást el is fogadta. 1887. 
július 24-én köszönt le a felügyelőségről más irányú elfoglaltsága miatt. A 
konvent azt a határozatot hozta, hogy addig, amíg Berzsenyi Gyula távol 
lesz a gyülekezettől G  G  I  vigye ideiglenesen a felügye-
lői teendőket, amit ő el is vállalt. Meghatva köszönte meg a beléje helyezett 
bizalmat, és kijelentette, hogy egyházát kész mindenkor és mindenütt hí-
ven szolgálni. 

B  G  többet már nem tért vissza Bükre. Véglegesen Keszt-
helyre költözött, és itt is halt meg 1913 januárjában.

A most már véglegesen megüresedett felügyelői hivatalra 1890. május 
4-én másodízben ismét G  G  I  választották meg, aki 
meghatva köszönte meg a beléje helyezett bizalmat. Vitte is az egyház ügyét 
a legnagyobb buzgósággal 1902. január 18-ig, amikor korára való hivatko-
zással − 84 éves volt − lemondott a felügyelőségről, és a közügyek intézésé-
től visszavonult.

A közgyűlés azonban úgy határozott, hogy Guóth Ignác maradjon meg 
továbbra is felügyelőnek, helyettesének pedig J  F  állomásfőnö-
köt választották meg.

Az 1902. május 17-ére összehívott presbitériumi gyűlésen a lelkész szo-
morú szívvel jelentette be, hogy május 16-án Guóthfalvi Guóth Ignác fel-
ügyelő 84 éves korában meghalt. A lelkész kiemelte, hogy két ízben is, ösz-
szesen 25 éven át volt a gyülekezet felügyelője. A továbbiakban pedig úgy 
jellemezte a gyülekezetet ért veszteséget: „Leesett a mi fejünknek koronája!” 
A gyász jeléül a toronyra kitűzték a fekete zászlót, a ravatalára pedig koszo-
rút helyezett el a gyülekezet.

G  G  I  okleveles agrármérnök és földbirtokos a büki 
evangélikus családok tagjainak sorából műveltségével, agilitásával tűnt ki. 
Hozzá méltó feleségnek bizonyult Mankóbüki Horváth Aloiza.

Guóth Ignác fennkölt lelkű, jószívű, vendégszerető magyar nemes volt, 
akit nem vert béklyóba az önzés, a szűkkeblűség. Szociális érzéke már ab-
ban az időben is megmutatkozott: szerette a népet, az i júságot, látogatta és 
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segélyezte az iskola szegény tanulóit. A jobbágy származású gyermek és i jú 
Gyurátz Ferencnek, a későbbi nagy püspöknek is Guóth Ignác volt második 
lelki atyja, jótevője és szellemi irányítója. Az i jú Gyurátz Ferencnek előme-
netelét mindig nagy gonddal és szeretettel kísérte.

Guóth Ignác a Kaszinóban együtt olvasott és szórakozott a köznéppel, az 
egyszerű földművesekkel. Lelkes, buzgó evangélikusként mutatott példát 
életével a község lakosainak, a nép vasárnaponként mindig ott látta őt a 
templomban. Derék iakat is nevelt: István Győrött lett táblabíró, Sándor 
jeles ügyvéd volt (a felesége Ostff y Mária), Kálmán kamarai birtokon tiszt-
viselőként dolgozott. Leánya Patthy Miklósné, a jelenlegi Patthy családok 
nagyanyja, illetve dédanyja.

Guóth Ignác érdemeit halála után a politikai Bük község is elismerte. Azt 
az utcát, melyben az evangélikus templom áll Guóth Ignácról nevezték el. 
Így is szerepelt 1954-ig, amikor Jókai utcának keresztelték át. Guóth Ignác 
temetési szertartását Gyurátz Ferenc, az elhunyt által támogatott büki job-
bágy iúból lett püspök végezte. (G  I    D. P  
S : G  F     23.  24. )

A felügyelő választására 1902. június 22-én került sor. Az egyháztanács 
Jánosa Ferenc állomásfőnököt és Patthy Miklós árvaszéki elnököt javasolta 
a tisztség betöltésére. A közgyűlés egyhangúlag J  F  válasz-
totta meg felügyelőnek. A lelkészlakásban tartózkodó felügyelőt behívták 
a templomba, ahol a lelkész üdvözölte a gyülekezet hívei nevében. A most 
már véglegesen megválasztott felügyelő meghatva mondott köszöntet a be-
léje helyezett bizalomért, és ígéretet tett, hogy egyháza érdekeit készsége-
sen fogja szolgálni.

1907-ben J  F  meghalt, és június 23-án a felügyelői tisztség 
betöltéséről tárgyaltak. A konvent többsége dr. Takáts József orvost ajánlot-
ta, döntésre azonban nem került sor.

Az 1907. július 14-én tartott konventen Hetyésy Lajos báró Solymossy 
Ödön nagylózsi földbirtokost ajánlotta felügyelőnek, aki a büki gyülekeze-
tet több ízben is segítette jótékony adományaival. A javaslat után a gyűlés 
egyhangúlag báró S  Ö  földbirtokost választotta meg felügye-
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lőjének, akit küldöttség útján értesítettek megválasztásáról. A küldöttség 
tagjai voltak: Farkas Elemér lelkész és a két gondnok, Szabó Sándor és 
Udvardy Sándor.

A küldöttség 1907. augusztus 4-én tartott konventgyűlésen számolt be 
báró Solymossy Ödönnél tett tisztelgő látogatásáról, aki köszönettel fogad-
ta megválasztását, és el is vállalta a megbízatást. A nagy elfoglaltságára való 
hivatkozással kérte, hogy októberre tegyék beiktatását. A kitűzött időben 
azonban nem lehetett megtartani a beiktatását a megválasztott felügyelő 
anyjának halála miatt. Az új időpontot decemberre tűzték ki.

Közben báró Solymossy Ödönt behívták katonának, így a decemberi idő-
pont sem felelt meg a beiktatásra. Az 1909. január 20-i közgyűlésen Nagy 
István jegyző vetette fel a kérdést: „Mi lesz a felügyelői hivatal betöltésével?” 
− „Majd ha megválik a felügyelő a katonaságtól, megoldódik a kérdés” − tájé-
koztatott a lelkész.

Elmúlt újabb egy esztendő, még mindig nem intéződött el megnyugta-
tóan a felügyelő beiktatása. A lelkész időközben ajánlott levelet küldött a 
megválasztott felügyelőnek, s az 1910. január 26-án tartott gyűlésen a lel-
kész így nyugtatta meg a híveket: „Mást nem tehetünk, mint bevárjuk Őnagy-
ságának leiratát!”

Végre megérkezett a felügyelő levele, melyben értesítette a gyülekezet 
vezetőségét, hogy májusban megtarthatják a beiktatását. Erre 1910. május 
8-án került sor. A felügyelőt a délután két órakor érkező vonatnál fogadták 
a presbitérium tagjai, ahol a lelkész üdvözlése után kocsival a lelkészlakhoz 
hajtottak. Itt az iskolás gyermekek álltak sorfalat, és virágcsokrokkal kö-
szöntötték, s ugyancsak virággal kedveskedtek az ünnepségre érkező Far-
kas Mihály esperesnek is.

Nemsokára megkondultak a harangok, s a gyülekezet tagjai a vezetőkkel 
és a vendégekkel együtt a templomba vonultak, majd a „Jövel Szentlélek Úr-
isten” eléneklése után Farkas Mihály esperes nagy hatású beszéddel iktatta 
be báró S  Ö  gyülekezeti felügyelői hivatalába.

Az istentiszteletet követően közgyűlést tartottak, melyen a felügyelő 
elmondta székfoglaló beszédét. A gyűlés befejezése után a presbitérium 
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tagjai tisztelegtek előtte, miközben Nagy István jegyző üdvözölte őt, majd 
a felügyelő a presbitérium tagjaival elbeszélgetett a gyülekezetet érintő 
ügyekről. Itt kijelentette, hogy tud a gyülekezet templomépítési törekvései-
ről, és megígérte, hogy a templomépítési alaphoz évről évre ő is hozzájárul, 
hogy a kitűzött céljukat minél előbb elérhessék. 

Báró S  Ö  1913. január 22-én újból megjelent a gyülekezet 
gyűlésén, amikor Farkas Elemér lelkészt köszöntötték a hívek abból az alka-
lomból, hogy 25 éve tevékenykedett a büki gyülekezet élén. A felügyelő ezen 
a bensőséges ünnepségen 300 koronát ajánlott fel a gyülekezet céljaira.

Hamarosan ismét megüresedett a felügyelőség, mert báró S  
Ö  1915 májusában, 49 éves korában váratlanul meghalt. A gyüleke-
zet a május 22-i nagylózsi temetésén képviseltette magát, emlékét pedig 
az 1915. június 30-i közgyűlés jegyzőkönyvében megörökítették. Egyben 
elhatározták, hogy a háborús viszonyokra való tekintettel nem töltik be a 
felügyelőséget, hanem megvárják, míg a helyzet tisztázódik.

A háború azonban könyörtelenül folytatódott, s kilátás sem volt a befeje-
zésére. Ezért az 1916. január 19-én tartott közgyűlésen a lelkész felvetette a 
felügyelőválasztás szükségességét. A választás idejét május hónapra tűzték 
ki. Közben ez az időpont is elérkezett, és május 21-én még mindig arról 
tárgyaltak, hogy megfelelő személyt kell jelölni a felügyelőségre. A döntés 
ebben az ügyben csak az október 6-i gyűlésen született meg, amikor abban 
állapodtak meg, hogy dr. Takáts József körorvost fogják megválasztani a leg-
közelebbi közgyűlésen.

A felügyelőválasztó közgyűlés 1916. december 2-án ült össze, amelyen 
egyhangúlag . T  J  orvost választották meg az egyházközség 
felügyelőjévé. A gyűlés egy bizottságot küldött . T  J , hogy 
őt értesítsék a megválasztásáról. Az értesítésre a megbízatást elfogadta, 
azonban arra kérte a gyülekezetet, hogyha a háborús helyzetben nem tudná 
úgy elvégezni a felügyelői teendőket a nagy elfoglaltsága miatt, ahogy maga 
is szeretné, előre is elnézést kér érte.

A felügyelő beiktatását 1917. február 18-án délután 3 órakor tartott 
díszközgyűlésen Farkas Mihály esperes jelenlétében végezték el.
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Farkas Elemér lelkész értékes gondolatokat tartalmazó beszédével üd-
vözölte az egyházközség új felügyelőjét. Kiemelte: „az egyház magasztos 
munkájának végzéséhez szükséges föltétel, hogy az egyház szellemi munkásai 
összefüggő, szoros szervezetet alkossanak. E szervezet tagja lett a felügyelői 
állásba beiktatott felügyelő is. A háború okozta nehéz körülmények közepette 
kezdi el új munkakörét, ugyanakkor az 1917. év az evangélikus egyházra néz-
ve nagy fontosságú, mert ebben az évben emlékezünk meg a reformáció 400 
éves évfordulójára. Célunk, az erkölcsi tökéletesedés, a tiszta élet, az embe-
ri méltóság legyen uralkodóvá, mely munkába a felügyelő is bekapcsolódik.”  
Végül Isten áldását kérte a felügyelő és szeretteinek életére.

A felügyelő válaszában kifejtette, hogy nehéz körülmények között vállal-
ta el ezt a felelősségteljes feladatot. „Annak tudása serkentett és késztetett a 
felügyelőség elfogadására, hogy most a nemzet és egyház érdekében sokkal 
több és súlyosabb teendőt kell vállalnia minden egyes embernek, mint békés 
időkben, hogy a közéletben rendellenességek, zökkenések be ne következze-
nek” − hangoztatta. Végül megköszönte a gyülekezet bizalmát, és felszólított 
mindenkit az együttműködésre.

D . T  J  1872. október 16-án, a mai burgenlandi Füles 
(Nikitsch) községben született, ahol édesapja vendéglős volt. Édesanyja 
Boros Mária. Szülőfalujából az 1880-as évek első felében Felsőszakonyba 
költöztek, az apa az itt megvásárolt vendéglőben folytatta foglalkozását.

Elemi iskoláit Szakonyban, a középiskolát pedig Sopronban, az evangé-
likus líceumban végezte. Orvosi diplomáját a Budapesti Orvostudományi 
Egyetemen szerezte meg 1896-ban. Pályáját mint magánorvos Szakonyban 
kezdte el, majd innen hívták meg a Büki Cukorgyár üzemi orvosának. Dr. 
Wallenstein József büki községi orvos halála után választották meg büki 
körzeti orvosnak. A biztos állás elnyerése után, 1904-ben megnősült. Fe-
leségül vette a mesterházi földbirtokos, Mesterházy Ödön leányát, Paulát. 
Házasságukból három iúgyermek született: József (1905), Ödön (1906) és 
István (1911). Lakását − mely ma az Öregek Napközi Otthona − 1908-ban 
építtette orvosi rendelővel együtt.
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Mint körzeti orvos nemcsak Bük község betegeit gyógyította, hanem a 
Répce melléke Büktől délre eső falvainak egészségügyi szolgálatait is ellát-
ta. Megfeszített munkával szinte éjjel-nappal dolgozott. Az első világhábo-
rú alatt a római katolikus iskolában berendezett segélyhely utókezeléses, 
lábadozó sebesültjeinek gyógyítását végezte. Vele párhuzamosan kezelte a 
Kukucsa-majorban83 és Felső-Ságon (ma Simaság része) felállított hadifo-
golytábor betegeit.

Az első világháború után orvosi köre leszűkült Bük és Bő községekre. 
Felügyelői megbízatását a legnagyobb munkája, elfoglaltsága idején is min-
denkor a legnagyobb hűséggel, odaadással látta el egészen lemondásáig, 
1932. január 30-ig. A közgyűlés bizalma azonban újból őt választotta meg 
egyhangú lelkesedéssel. Utána elhatározták, hogy a jövőben másodfelügye-
lői tisztséget rendszeresítenek. Ezt követően dr. Horváth Tibor büki magán-
orvost választották meg másodfelügyelőnek.

D . T  J  1933. november 5-én másodszor is lemondott a fel-
ügyelőségről, és a gyülekezet nála levő értékeit jegyzék kíséretében átadta 
dr. Horváth Tibor orvos, másodfelügyelőnek.

D . T  J  már nem volt egészséges. A súlyos kór lassan őrölte 
fel szervezetét, és 1937. december 13-án néhány hónapi szenvedés után 
tüdőrákban halt meg Budapesten, a Herczeg-klinikán. Holttestét a büki 
temetőben felépített családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. A te-
metési szertartást dr. Kapi Béla püspök végezte a gyülekezet lelkészének 
segédletével.

1933. december 13-án tartották meg a felügyelőválasztó közgyűlést, 
melynek bevezetőjében Fülöp Dezső lelkész azt javasolta, dr. Takáts Józse-
fet válasszák meg „tiszteletbeli felügyelő”-nek. A közgyűlés a javaslatot nem 
fogadta el, hanem ragaszkodva a múlt hagyományaihoz, nem rendszeresí-
tett „tiszteletbeli felügyelő” tisztséget.

83 Kukucsa-major: major az egykori Sopron vármegyéhez − 1950 óta Vas megyé hez 
− tartozó (Chernelháza és Damonya egyesítésével 1925-ben létrejött) Chernelház-
adamonya község külterületén. Ma mezőgazdasági termelőszövetkezeti telephely 
működik a területén.
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Ezen az 1933. december 13-i közgyűlésen egyhangú lelkesedéssel . 
H  T  orvost választották meg felügyelőnek, aki nem volt jelen a 
közgyűlésen. Ezért a közgyűlés küldöttséget jelölt ki, hogy megvigye számá-
ra a hírt a megválasztásról. A küldöttség tagjai voltak: Hetyésy Lajos, Barki 
Kálmán, Balogh József, Udvardy János és Hetyésy László. A megválasztott 
felügyelő a székfoglalójában egyetértésre és a békesség szolgálatára hívta 
fel a gyülekezet híveinek igyelmét.

D . H  T  1896. november 23-án született a közeli Lövő köz-
ségben. Édesapja Horváth Kálmán gyógyszerész volt, anyja Langsfeld Mária. 
Az elemi népiskola öt osztályát Lövőn járta ki. A gimnázium I–V. osztályát 
Szombathelyen a premontreieknél, a VI–VIII. osztályokat pedig a kőszegi 
bencés gimnáziumban végezte.

1915 májusában behívták katonának a soproni 18-as gyalogosezredhez, 
majd 1916 januárjában a bukovinai frontra került, ahonnan a nyár folyamán 
betegsége miatt hazakerült. Másodszor 1916 novemberében vitték ki a há-
ború viharába. Először az orosz, majd a román fronton teljesített szolgála-
tot. A háború vége Franciaországban érte, Elzász-Lotharingiában, és 1918. 
december 6-án jöhetett haza. Leszerelése után Budapesten beiratkozott a 
Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karára.

1923. július 3-án kapta meg a diplomáját. Kezdetben a Budapesti Klini-
kán teljesített szolgálatot, majd 1924. január 1-vel a Szombathelyi Közkór-
házba került, s itt a Sebészeti Osztályon végzett gyógyító munkákat.

1924. július 28-án került Bükre, mint magánorvos. A vasút közelében − 
ma Szaksz Sándor házában − állította fel rendelőjét. 1931-ben építette fel 
mai házát, ahol első ütemként csak a rendelő épült fel, a második ütemben 
készült el a lakása 1933-ban.

1925-től kezdve a Déli Vasúttársaság pályaorvosi teendőit is ellátta. 
1936. február 1-vel lett Bük község közorvosa. Munkás napjainak nem volt 
olyan szakasza, hogy betegeivel ne foglalkozott volna. Délelőtt a rendelőjé-
ben végezte alapos ellenőrzéseit, délután pedig megkezdte fekvőbetegei-
nek látogatását. Nem volt ritka eset, amikor még az éjszaka is úton találta. 
Nem sajnálta sem az időt, sem a fáradtságot, ha hivatását kellett teljesítenie. 
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Működésének hosszú évtizedei alatt a környező községek − Bő, Csepreg, 
Tömörd, Szakony, Lócs − is igényelték gyógyító munkáját, amelyekben szin-
tén megbecsültté tette nevét. A legzordabb időjárás sem tudta visszariasz-
tani a hosszú utaktól, ha az emberi élet megmentéséről volt szó.

A „szegények orvosának” is nevezték. Bizalommal fordultak hozzá bete-
gei akkor is, ha fáradozása ellenértékét nem tudták meg izetni. Őt soha sem 
vezérelték az anyagi érdekek, mert minden lépését, cselekedetét a hivatás-
tudat vezérelte. 1969-ben méltán kapta meg az „Érdemes orvos” kormány-
kitüntetést. 47 évi áldozatos gyógyító munkája után vonult nyugalomba 
1971. június 30-án.

Gazdag közéleti és gyógyító munkájának elismeréseként Bük község ta-
nácsülése 1971. októberi gyűlésén lelkes hangulatban a község díszpolgá-
rává választotta. Mint nyugdíjas sem pihen, a gyógyfürdőn teljesít nap-nap 
után szolgálatot.

De térjünk vissza az egyház életében viselt tisztségére. E munkakör-
ben is a legnagyobb lelkiismeretességgel végezte munkáját, s a lelkésznek 
mindig hű és készséges segítőtársaként szerepelt a nehéz napokban. Ezért 
hatott meglepetésként, hogy . H  T  1935 szeptemberében be-
jelentette lemondását a felügyelőségről. A gyülekezet közgyűlése ezt nem 
fogadta el, ragaszkodott személyéhez. Még bizottságot is küldtek hozzá, 
hogy visszatartsák őt hivatalában. A küldetés azonban nem járt sikerrel, to-
vábbra is kitartott elhatározása mellett.

Ezek után a felügyelőválasztást 1935. november 24-ére tűzték ki. Kiss 
Lajos egyháztag dr. Belák Imrét, a megboldogult lelkész, Farkas Elemér ve-
jét, Veszprém megye tisztifőorvosát ajánlotta felügyelőnek az esperes iránt 
érzett kegyeletből is. A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, he-
lyetteséül pedig dr. Szabó Imre helybeli ügyvédjelöltet választották meg.

A december 12-i gyűlésen a lelkész felolvasta dr. Belák Imre válaszát, 
melyben megokolta, miért nem vállalhatta el a megtisztelő megbízatást. 
Ezután Balogh Károly kért szót és a megboldogult esperes iát, dr. Farkas 
Elemér sárkeresztúri körorvost ajánlotta felügyelőnek. Az egyháztanács 
magáévá tette az ajánlást, és ennek alapján került sor 1935. december 15-i 
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közgyűlésen a felügyelő megválasztására. A lelkész előterjesztésére a köz-
gyűlés egyhangúlag . F  E  választotta meg felügyelőnek.

Az újonnan megválasztott felügyelő beiktatása 1936. feburár 2-án tör-
tént. Székfoglalóját Pető i-idézettel kezdte: „Hová szívem, lelkem mindig, 
mindenünnen vissza-visszavágyott, újra látom születésem földjét...”. 

A következőkben kifejezte háláját a gyülekezet iránt, hogy az felügyelő-
jévé tette. Itt született Bükön, itt nevelkedett, apja itt hirdette Isten szent 
Igéjét, azért neki a büki templom és a büki paróchia kétszeresen szent. A 
megbízatást megtisztelőnek tartja, mely egyben felelősséget is ró rá. Az elő-
dök nyomán kíván járni és a gyülekezet javán akar dolgozni. Kérte a vezető-
séget, segítsék munkájában. 

A közgyűlés 1942. január 24-én az Egyházi Törvény 38. paragrafusa 
alapján szabályrendeletet alkotott, mely szerint a büki evangélikus gyüle-
kezet a felügyelőjét és a másodfelügyelőjét hat évre választja. Ennek alapján 

. F  E  és . S  I  újabb hat évre megválasztotta fel-
ügyelőjének és másodfelügyelőjének az egyházközség.

1948. február 21-én, tehát hat év elteltével ismét megejtették a válasz-
tást, és az eddigi felügyelőt, . F  E  és helyettesét, . S  
I  egyhangúlag további hat évre megválasztották. 

A gyülekezet 1951. február 11-én köszöntötte . F  E  és 
. S  I  abból az alkalomból, hogy 15 éve állottak a gyülekezet 

élén, és ennek vezetésében önzetlenül vettek részt.
F  E  . 1896-ban született Bükön december hó 20-án, lelké-

szi családban. Édesapja a büki gyülekezet lelkésze volt, édesanyja Mihály i 
Irén. 

Iskoláit Bükön az evangélikus elemi népiskolában kezdte el, majd a sop-
roni evangélikus líceumban érettségizett. Utána a Budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvosi Karán szerzett orvosi diplomát.

Mint orvos Sárkeresztúron (Fejér megye) működött egészen haláláig. Dr. 
Horváth Tibor orvos, felügyelő lemondása után a gyülekezet híveinek egy-
hangú bizalmát élvezve nyerte el a büki gyülekezet felügyelőségét, melyet 
Bükhöz fűződő kapcsolatai révén a legnagyobb lelkiismeretességgel látott 
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el. A gyülekezet fontos döntéseinél mindig megjelent a községben. Orvosi 
munkája közben agyvérzés érte, s 1952. március hó 6-án halt meg. 

A felügyelőválasztásra 1955. január 16-i közgyűlésen került sor, amikor 
. S  I , az eddigi helyettes felügyelőt egyhangú lelkesedéssel vá-

lasztották meg, majd iktatták be ünnepélyes keretek között az egyházköz-
ség felügyelőjévé.

D . S  I  1904. december 31-én Pakson született. Édesapja a büki 
származású Szabó Károly MÁV főfelügyelő, édesanyja Szabó Judit.

Szombathelyen az evangélikus elemi népiskolában kezdte el tanulmá-
nyait, és ugyancsak Szombathelyen, a Premontrei Gimnáziumban érettségi-
zett. Ezt követően a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerez-
te meg a jogi doktorátust. Hiába volt a kezében a magas képesítést igazoló 
oklevél, abban az időben az állástalanság jutott neki osztályrészül.

1934-ben került haza szülei szülőföldjére, Bükre, és mint az ÁDOB (Ál-
lástalan Diplomások Országos Bizottsága) tagja ügyvédjelöltként dolgozott 
Szombathelyen. Mivel az elhelyezkedés lehetetlen volt számára, gazdálkod-
ni kezdett a szülőktől örökölt birtokán. A háborút szinte végigkatonáskodta, 
s csak a harcok befejeztével szerelhetett le. Ezt követően Sopronban, majd 
Sárváron dolgozott az adóügyi osztályon, innen is ment nyugdíjba.

Mint a gyülekezet felügyelője nagy lelkiismeretességgel és példamutató 
ügybuzgalommal látta el feladatát. Sokat tett annak érdekében, hogy a ne-
héz években se szenvedjen törést a hitélet a gyülekezetben, melyhez életé-
vel is példát mutatott hitsorsosainak. Az új paplak felépítéséhez az ő lelkes 
hozzáállása hatalmas segítséget jelentett.

Rövid betegség után 1975. március 21-én halt meg, és március 23-án 
nagy részvét mellett temették el a büki temetőben.

Dr. Szabó Imre halálát követően az 1975. november 30-ára összehívott 
közgyűlésen a hívek B  J  lakatosmestert választották meg felügye-
lőnek. A gyülekezet életében ez volt az első eset, hogy egy munkásember 
került erre a felelősségteljes tisztségre. Ezen a napon került sor az ünne-
pélyes beiktatására D. dr. Ottlyk Ernő, az Északi Evangélikus Egyházkerület 
püspöke jelenlétében.
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B  J  1912. október 23-án Bükön született. Édesapja Bedy Sándor 
földműves, édesanyja Tóth Eleonóra.

Iskoláit Bükön kezdte el az evangélikus elemi népiskolában, majd utána 
Csepregen járta ki a polgári iskola négy osztályát. Ezt követően Szombathe-
lyen szerezte meg a géplakatosi szakmához szükséges ismereteket. Utána 
Budapesten növelte szakmai tudását.

A katonai év leteltével hazajött Bükre, és itt cséplőgépet vásárolva foly-
tatta iparát, közben azonban édesapja gazdaságának munkáiba is besegí-
tett. A háború évei alatt hosszú ideig teljesített katonai és frontszolgálatot. 
A háború befejezését követően tovább folytatta iparát. Hamarosan megnő-
sült, 1947-ben feleségül vette Balogh Piroskát. Házasságukból két gyermek, 
Piroska és Csaba született.

B  J  mint felügyelő példamutatóan látta el feladatát. Sokat segí-
tett munkájával a lelkészlakás és a gyülekezeti terem központi fűtésének 
elkészítéséhez.

Halála váratlanul, tragikus hirtelenséggel következett be 1977. szeptem-
ber 24-én, szívinfarktus érte.

Bedy János utódjául F  I  választották meg a gyülekezet hívei 
1977. szeptember 27-én. Először mint felügyelőhelyettes vállalta el  a meg-
bízatást, és 1979. december 3-tól lett megválasztott felügyelő. Választása 
alkalmával a gyülekezet részéről Hasza Ferenc egyháztanácsos köszöntötte 
F  I , aki bátorító, buzdító szavakkal mutatott rá a felügyelői szol-
gálat felelősségeire.

F  I  Beled községben született 1921. július 30-án. Édesapja Fe-
kete Sándor ácsmester, édesanyja Jakab Lídia.

F  I  személyében ismét munkás vette át a felügyelőség nehéz 
feladatát. Iskoláit Bükön az evangélikus elemi népiskolában kezdte el. Itt öt 
osztályt járt ki, míg a polgári iskola négy esztendejét Csepregben végezte el.

Ezt követően Beled községben molnárinasként szakmunkásképzést 
szerzett. Utána Tompaládonyban, Szakonyban és Sopronban dolgozott kü-
lönböző malomtulajdonosoknál.
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1942-ben bevonult katonának, és az újonckiképzés után kikerült a 
frontra. Csak 1945 januárjában (17-én), a háború befejezése után térhetett 
haza.

1945. szeptember 30-án nősült meg. Felesége Németh Jolán, egy kisgaz-
da leánya. Házasságukból két gyermekük született, Sándor és Erzsébet.

A következő években az államosított büki, szombathelyi és a csepregi 
malmokban dolgozott. 1962-ben az építőiparban helyezkedett el, és mű-
kövesként szerzett szakmunkás képesítést. A VASÉP Vállalatnál dolgozott 
ebben a munkakörben 1971-ig, nyugalomba vonulásáig.

F  I  a felügyelővé történt megválasztása után a legnagyobb buz-
galommal igyekezett ellátni nem könnyű feladatát. A lelkésszel együtt sok 
ünnepségen, rendezvényen képviselte a büki gyülekezetet. Nehéz időkben 
került a felügyelői posztra, de példamutató életével mindenkor hűségesen 
kitartott meggyőződése, hite mellett.

Korszakunkig tizennyolcan látták el a felügyelői tisztséget a gyülekezet-
ben. (Közöttük Guóthfalvy Guóth Ignác két ízben volt felügyelő!) Az utánuk 
következők elődeik példája nyomán munkálkodjanak gyülekezetük hitélet-
ének elmélyítéséért, hitközösségük fennmaradásáért!

A GYÜLEKEZET GONDNOKAI

A gondnokokról és feladataikról a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Törvénykönyve Budapest 1967. − Egyházi Törvénykönyv II. Törvény 58. pa-
ragrafusa az alábbiakat állapítja meg:

„A gondnok az a nagykorú feddhetetlen életű közgyűlési tag, akit a köz-
gyűlés 6 évi időtartamra arra a feladatra választ, hogy a gyülekezet dologi 
természetű ügyeit intézze.”

A gyülekezet kezdeti évtizedeinek gondnokairól csak hiányos adatok 
maradtak ránk. Az 1784–1837-ig készített jegyzőkönyvek az 1837. évi ha-
talmas tűzvészben, mely a hitközség épületeit sem kímélte meg, elégtek. 



272

1837-től − a jegyzőkönyvek adatai alapján − már követni tudjuk a gond-
nokok sorrendjét. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy nagyon sokáig 
meghatározhatatlan időre szólt szolgálatuk, általában két-három évenként 
cserélődtek. Egy időben két gondnoka volt a gyülekezetnek: első- és másod-
gondnok. Az elsőgondnok lemondását követően általában a másodgondnok 
lépett elő elsőgondnokká. Az elsőgondnok bonyolította le a pénzügyeket, 
ki izette a gyülekezet tisztviselőit, papot és tanítót, év végén pedig elkészí-
tette a számadásokat. Együttesen felelősséggel javíttatták, gondoztatták a 
templomot, az iskolát, a lelkész és a tanító lakását, és ugyancsak együttesen 
gondoskodtak a gyülekezet adójának beszedéséről.

A gyülekezet elsőgondnokának Fodor Ferencet választották meg, de 
hogy mennyi ideig viselte ezt a tisztséget, nem tudjuk. 1813-ban Balogh 
József, 1822-ben Taródy Ferenc és Balogh György, 1830-ban Hetyésy Já-
nos és Balogh János, 1837-ben pedig Hetyésy János és Szabó János voltak 
a gondnokok.

1838-ban Hetyésy János lemondott tisztségéről, helyébe Fejér Jánost vá-
lasztották meg. 1838–1841 között tehát Fejér János és Szabó János a két 
gondnok.

Az 1841. január 25-i közgyűlésen Fejér János és Szabó János együttesen 
lemondtak, s helyükre Balogh Istvánt és Hetyésy Lászlót választották meg. 
Eddig a gondnokok 30 forint évi izetést kaptak. Ezen a közgyűlésen az ed-
digi gyakorlattal szakítottak, azután csak a szükséges és igazolt költségeket 
izette meg számukra a gyülekezet „fáradtságuk díjául”.

1847. február 6-tól gondnokok: Hetyésy János és Tamaska Sándor. Ők 
1851. február 3-ig viselték tisztségüket, helyettük Guóth Ignácot és Hetyésy 
Lászlót „közakarattal megválasztották”.

1853. január 13-án Guóth Ignác lemondott gondnoki hivataláról, s he-
lyette Balogh Györgyöt választották meg. Innentől kezdve a két gondnok: 
Hetyésy László és Balogh György. Ezen a gyűlésen a következőt állapították 
meg:

„Miután a vallás iránti buzgótlanság gyülekezetünkben annyira elharapó-
dzott, hogy kényszerítve kell gondnokokat is kinevezni, végeztetett, miszerint 
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jövendőre mindenki tartozik egy évre a gondnokságot elvállalni, ha azon hi-
vatalra a gyülekezet által alkalmatosnak találtatván megválasztatik.”

Az 1854. január 23-án tartott közgyűlésen Hetyésy László gondnok 
panaszt emelt azért, „hogy ő hivatalos becsületességben bizonyos egyéntől 
(Nem nevezte meg azt az egyént! − Megjegyzés tőlem: SZJ) sérelmet szen-
vedett, kér arról magának bizonyítványt adatni, vajon megérdemelte-e meg-
gyaláztatást.” A gyülekezet közgyűlése meggyőződve gondnokának buzgó 
és hűséges szolgálatáról, úgy határozott, hogy részére a bizonyítványt e 
célra kiadatja.

1857. január 17-i közgyűlésen a meghalt Hetyésy László helyébe Hetyésy 
Istvánt választották meg másodgondnokká. Így 1857–1860-ig Balogh 
György és Hetyésy István a két gondnok.

Ők 1860. február 12-én lemondtak, s helyükre Tamaska Sándor és Kis 
Dávid „közakarattal elválasztattak” gondnoknak.

1863. február 8-án Kis Dávid leköszönt hivataláról, s helyette Szabó Imre 
lett a másodgondnok. Inenntől kezdve a két gondnok: Tamaska Sándor és 
Szabó Imre.

1864. január 27-én ismét változott az egyik gondok. Tamaska Sándor 
helyét Hetyésy László foglalta el. A két gondnok: Szabó Imre és Hetyésy 
László.

1866. január 22-től a gondnokpár a következőképpen alakult: Hetyésy 
László és Balogh Sámuel.

1871. január 28-tól a két gondnok: Balogh Sámuel és Szabó István.
1875. január 22-től Szabó István és Balogh József a gondnokok.
1875. január 27-én Szabó István váratlanul bejelentette a lemondását, s 

Balogh József mellé Hetyésy Sándort választották meg másodgondnokká.
1877. január 27-től Hetyésy Sándor és Horváth Ferenc a két gondnok.
1879. január 22-én ismét cserélődött a személyük: Horváth Sándor és 

Balogh Sándor viselte a gondnoki tisztséget.
1881. január 19-től Balogh Sándor és Balogh Gyula látta el a gondnoki 

teendőket.



274

1883. január 24-én újból változott személyük: Balogh Gyula és Cséry 
László a gondnokok.

1886. január 20-ától Cséry László és Kocsis József.
1889. január 26-án Cséry László elsőgondnok lemondott, s Kocsis József 

alsóbüki lakos mellé segédgondnoknak Balogh János felsőbüki hívőt válasz-
tották meg. A gondnokpár: Kocsis József és Balogh János.

1892. január 20-ától a gondnokok: Balogh János és Horváth Sándor. (Az 
utóbbi alsóbüki.)

1895. január 16-án Balogh János főgondnok lemondott, s helyébe Ba-
logh Lajos felsőbüki hívőt választották meg. A két gondnok személye: Hor-
váth Sándor és Balogh Lajos.

1898. január 19-től Balogh Lajos és Kiss Sámuel a két gondnok.
Miután Kiss Sámuel hamarosan meghalt, 1900. december 9-én 

Mesterházy Lajos alsóbüki gyülekezeti tagot választották meg segédgond-
nokká. A közgyűlés pedig felkérte a lemondásra készülő Balogh Lajos fő-
gondnokot, hogy munkáját legalább még egy évig folytassa, míg az új se-
gédgondnok kellő gyakorlatot nem szerez a hivatal viselésében. Gondnokok 
tehát: Balogh Lajos és Mesterházy Lajos.

1902. január 18-án a gyülekezetből eltávozott Balogh Lajos helyett Tóth 
János lett a gondnok. Mesterházy Lajos és Tóth János a következő év gond-
nokai.

1903. január 22-én Mesterházy Lajos, kit időközben községi bíróvá vá-
lasztottak meg, a gondnokságáról lemondott, s Tóth János mellé Szabó Sán-
dort választották meg segédgondnokká.

1907. Tóth János lemondott, s Szabó Sándor lett a főgondnok, melléje 
Udvardy Sándort választották meg segédgondnoknak.

1909. január 20-tól a gondnokok: Udvardy Sándor és Németh Sándor.
1912. február 25-én ismét változás állt be a gondnokok személyében. 

Németh Sándor mellé először Mesterházy Gyulát választották meg segéd-
gondnokká, de ő nem fogadta el a megbízatást, végül Hetyésy László került 
erre a fontos állásra. Gondnokok tehát: Németh Sándor és Hetyésy László.
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1917. február 28-tól Hetyésy László és Balogh László a gondnokok.
1918. december 1-én a felügyelő kegyelettel emlékezett meg Balogh 

László haláláról, „ki példaképe volt az egyháza sorsát mindig szívén viselő ne-
mes egyháztagnak.” A megüresedett gondnoki állásra megboldogult ivérét, 
Balogh Samut egyhangúlag választotta meg a gyülekezet közgyűlése.

1920. január 29-én Hetyésy László helyébe Francsics Samu került gond-
noknak. Ettől kezdve Balogh Samu és Francsics Samu működtek együtt.

1923. február 25-én megtartott közgyűlésen Hetyésy Sándort választot-
ták meg gondnokká. Gondnokok: Francsics Samu és Hetyésy Sándor.

1925. január 26-tól gondnokok: Hetyésy Sándor és Bedy Sándor.
1925. június 7-én Hetyésy Sándor első gondnok felesége halálát követő-

en bejelentette tisztségéről való lemondását, melyet a közgyűlés elfogadott. 
A megüresedett gondnoki állásra egyhangúlag i j. Horváth Sándort válasz-
tották meg. Gondnokok tehát: Bedy Sándor és i j. Horváth Sándor.

1927. január 30-án ismét változott a gondnokok összetétele: Horváth 
Sándor és Balogh Géza.

1929. január 30-tól gondnokok: Balogh Géza és Major János. Ők 1931. 
február 25-én együttesen mondtak le. Balogh Géza arra hivatkozott, hogy 
gondnoki szolgálatban négy évet töltött el, gazdasága vezetése minden sza-
bad idejét lefoglalja. Úgy érzi, egyháza iránt teljesítette kötelességét. Major 
Jánost pedig időközben a község bírójává választották, így két hivatallal járó 
kötelezettségeinek megfelelni nem tudna. A közgyűlés lemondásukat elfo-
gadta, helyükbe vezetőgondnoknak Balogh Jánost, segédgondnoknak pedig 
Kocsis Jánost választották meg.

1934. január 27-én újból teljesen kicserélődtek a gondnokok: Fekete La-
jost és Kiss Lajost bízták meg erre a fontos feladatra. 

1934. július 29-én a lemondott Kiss Lajos helyett Giczi János lett a gond-
nok. A két gondnok tehát: Fekete Lajos és Giczi János.

1937. január 30-án ismét teljes cserére került sor. Gondnokok lettek: 
Csonka Kálmán és Patthy István.

1939. január 21-től a gondnokok: Patthy István és Mesterházy József.
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1941. január 25-től a gondnokpár: Mesterházy József és Németh Gyula.
1943. február 7-én újból gondnokot választottak: Németh Gyula mellett 

Mesterházy Lajos lett a másodgondnok.
1946. február 17-től Mesterházy Lajos lemondás után Balogh Józsefet 

választották meg. Gondnokok: Németh Gyula és Balogh József.
1946. szeptember 29-én változott ismét a gondnokok személye: Balogh 

Kálmán és Patthy Endre lettek az új gondnokok.
1949. március 13-ától a gondnokok: Patthy Endre és Horváth Sándor.
1951. február 11-ével újból cserére került a sor: Horváth Sándor és

Szabó Jenő.
1953. január 12-től Szabó Jenő és Barki Kálmán a két gondnok.
1955. január 16-án újból gondnokot választottak: Barki Kálmán és 

Mogyorósy Ferenc.
1957. január 20-tól Mogyorósy Ferenc és Balogh Lajos a gondnokok.
1959. január 18-án történt választás eredménye: Balogh Lajos és Takáts 

Samu.
1961. március 19-től Takáts Samu az elsőgondnok, Gancz János pedig a 

másodgondnok.
1964. december 11-én választottak ismét gondnokot: Gancz János mellé 

Horváth Gábor került.
1965. december 18-án Gancz János egészségi állapotára való hivatkozás-

sal lemondott. Gondnokok: Horváth Gábor és Balogh László. A lelkészlakás 
építkezésére való tekintettel „segítőgondnoknak” Tóth Pált kérték fel.

1968. április 28-án Horváth Gábor helyébe Tóth Pál került. A gondno-
kok: Balogh László és Tóth Pál.

1971. január 7-én Balogh László első gondnok a lelkészlakás építkezése 
körül támadt nézeteltérések miatt lemondott gondnoki állásáról. Így lett 
első gondnok Tóth Pál, míg másodgondnokká Fekete Imrét választották 
meg.

1979. december 3-án Fekete Imrét az egyházközség közgyűlése a fel-
ügyelői tisztségre emelte, ezért leköszönt másodgondnoki állásáról. Ezen a 
gyűlésen egyhangúlag Szidoly Lászlónét választották meg másodgondnok-
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nak. Ő lett az első női gondnok a gyülekezet történetében. Gondnokok: Tóth 
Pál és Szidoly Lászlóné.

A gyülekezet közel két évszázados történetében a hívek hosszú sora töl-
tötte be a megtisztelő gondnoki állásokat. A kialakult gyakorlat szerint egy-
egy személy négy évig viselte ezt a tisztséget. Két évig volt másodgondnok, 
ezt követően pedig két esztendeig mint elsőgondnok működött, tevékeny-
kedett.

Közülük is kiemelkedik a jelenleg is hivatalban levő T  P  működé-
si ideje, aki nehéz időben, nehéz körülmények között vállalta a gyülekezet 
anyagi ügyeinek vitelét, és már több mint tíz esztendeje élvezi a hívek és a 
gyülekezet vezetőinek bizalmát.

Ezzel korunkhoz érve megállunk egy rövid fohásszal, s emlékezünk 
azokra, akik mint gondnokok működtek a gyülekezet felvirágoztatása, élni 
akarása érdekében. Kísérje őket a hívek megbecsülése, tisztelete, az elhuny-
taknak pedig adjon a kegyes Isten örök nyugodalmat!

AZ EGYHÁZFI, A HARANGOZÓ

Az egyházközség életében fontos feladat jutott mindenkor az egyház-
inak, a harangozónak, aki a lelkész munkáját közvetlenül segítette. Mun-

kaköréről, kötelességéről a két évszázad alatt alig történt említés, csak az 
1959. december 6-i gyűlésen találunk erre vonatkozó szabályozást. Bizo-
nyára erről a feladatkörről már a gyülekezet megalakulásakor is hozhattak 
határozatot, mert az egyház iak személyét a jegyzőkönyvek segítségével az 
1837. évi tűzvésztől kezdve végigkísérhetjük.

Sokszor jelentett problémát az egyházközség vezetőinek az egyház iak 
izetése, melyet időnként rendezni kellett, hogy megfelelő személy kerül-

hessen e fontos feladat elvégzésére. Kötelessége a két évszázad alatt nem 
sokat változhatott, így az 1959. évi munkaköri szabályozást az előző idő-
szakokra nézve is érvényesnek mondhatjuk.
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E szerint az egyház i, a harangozó kötelességét az alábbiakban foglalhat-
juk össze:

1. A naponkénti harangozás délben és este.
2. A templom teljes belsejének takarítása havonként, és az istentisztele-

tek előtti és utáni teendők elvégzése.
3. A templom udvarának és környékének télen és nyáron való takarítá-

sa. Ideértve az utcai rész söprését és a hó eltakarítását is.
4. Presbiteri vagy más rendkívüli ülésekre a lelkész által megállapí-

tott módon történő meghívások széthordása. Ezért esetenként 20 Ft 
munkadíjat állapít meg az egyháztanács.

5. Temetések alkalmával harangoznia kellett, melyért esetenként 30 Ft-
ot izettek a halott hozzátartozói.

1838. január 20-án Fekete János egyház i lemondott hivataláról, és he-
lyébe Sadits Istvánt nevezték ki, aki 1860-ig töltötte be ezt a megbízatását. 
Utóda Kemény József lett.

1863. február 8-án Osbóth Jánost választották meg egyház inak, akit 
innentől kezdve céhmesternek is neveztek. 1870-ben kérte izetésének 
felemelését, melyet 10 (tíz) forintban állapított meg az 1870. január 26-i 
közgyűlés, de kötelességévé tették, „hogy a templomi padokat gyakrabban 
tisztogassa le”.

1873. január 22-én ismét rendezték az egyház i járandóságát. A temp-
lom előtti kikiáltásokért (hirdetésekért) egyenként 20 krajcárt izettek. A 
temetések alkalmával az oltárnak fekete ruhával való behúzásáért minden 
alkalommal 1 (egy) forintot izetett neki a gyászoló család.

Osbóth János közel negyven esztendei szolgálat után betegségére való 
hivatkozással leköszönt hivataláról. Utódjának 1901. június 23-án Takács 
János alsóbüki lakost választották meg. Ő csak 1904. január 21-ig látta el a 
céhmesteri teendőket.

Ezen a gyűlésen nagy buzgóságról tettek tanúságot Mesterházy József, 
Kocsis János és Francsics Samu, akik minden díjazás nélkül vállalták el a 
céhmesteri teendők teljesítését, azzal a kikötéssel éltek azonban, hogy a 
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rendszeres harangozásról nem gondoskodnak. (Ezt eddig is leginkább a ta-
nító végezte! − Megjegyzés tőlem: SZJ).

1906. január 25-én Kocsis János helyett Balogh Pál vállalta el a céh-
mesterséget. 1907. január 22-én a három céhmester: Mesterházy József, 
Francsics Samu és Balogh Pál a céhmesteri fáradozásaik tiszteletdíját, ösz-
szesen 28 korona 12 illért a gyülekezetnek ajándékozták. Ugyanezen a 
gyűlésen Mesterházy Józsefet Hetyésy Kálmán váltotta fel.

1908. január 21-én „Céhmesteri alap”-ot hoztak létre abból az összeg-
ből, melyet a céhmesterek ajándékoztak a gyülekezetnek. A kezdő összeg 
28 korona 48 illért tett ki. Francsics Samu helyett Balogh Samu vállalta el 
a céhmesterséget.

A céhmesterek 1910-ben 26 korona 45 illérrel, 1911-ben pedig 28 ko-
rona 41 illérrel gyarapították a „Céhmesteri alap”-ot. 

A lelkész 1911. február 13-án a harangozás ügyét terjesztette a közgyű-
lés elé. Megállapította, hogy a gyülekezet rendelt ugyan harangszót, ennek 
ellenére a déli és az esti harangozást rendszerint a tanító családtagjai, vagy 
pedig maga a tanító teljesítik, ez pedig nem egyeztethető össze a tanítói 
állással. Ezt a tűrhetetlen helyzetet az egyházi hatóság is látta, ezért a leg-
utóbbi esperesi gyűlésen olyan határozatot hoztak, hogy a harangozást az 
egyházközségek a tanítók megterhelése nélkül végeztessék el. Erre a köz-
gyűlés utasította a gondnokokat, hogy a gyülekezet költségére megfelelő 
harangozóról gondoskodjanak.

Ezen a közgyűlésen Hetyésy Kálmán lemondott a céhmesterségről, s he-
lyette Horváth Sándor vállalkozott munkája folytatására.

1912-ben 25 korona 94 illérrel, 1913-ban 24 korona 95 illérrel gyara-
podott a „Céhmesteri alap”.

1913. január 22-én Balogh Samu, Horváth Sándor és Balogh Pál céhmes-
terek lemondtak vállalt megbízatásukról, melyet a közgyűlés kérésére sem 
vittek tovább. Erre a közgyűlés úgy állapodott meg, hogy egy hónapon be-
lül izetéses céhmestert fogadnak. Közben azonban két i jú, Kocsis Gyula 
és Ágoston Gyula jelentkezett a céhmesteri munka folytatására, felajánlva 
szolgálataikat az eddigi gyakorlat szerint.
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A háború évei újabb gondot okoztak, mert a iatalok hadiszolgálatra vo-
nultak be. Ezért ideiglenesen Balogh Pált, az előző céhmestert kérték fel, 
társának pedig Tóth Jánost.

1918. február 7-én Tóth János a „céhmesteri alap”-ról számolt el, mely 
szerint a takarékban van 322 korona 96 illér, 1917-ben pedig 52 korona 62 
illér folyt be erre a célra.

Tóth János és Balogh Pál 1919. február 26-án lemondtak állásukról, tő-
lük Giczi János és Görbitz István vette át a céhmesterséget.

A két i jú azonban nem sokáig vállalta a megbízatást, így a gyülekezetnek 
megnövekedtek ez irányú gondjai. Eddig a hívek is felemelőnek tartották a 
gyülekezet iataljainak szolgálatkészségét egyházuk iránt, s szerették volna, 
ha ez a szép szokás a jövőben is fennmaradna. Többek biztatására Szabó 
Gyula ajánlkozott azzal a feltétellel, ha még két társa akadna. Ez a kísér-
let azonban nem sikerült, így most már végleges megoldást kellett keresni. 
1919. szeptember 30-án a közgyűlés úgy határozott, megfelelő díjazás elle-
nében fogadnak fel céhmestert.

A meghirdetett iskola- és templomseprésre, takarításra, valamint a ha-
rangozás és a céhmesteri egyéb teendők ellátására a gyülekezetre nézve a 
legelőnyösebb ajánlatot Pető László egyháztag tette, aki hajlandónak mu-
tatkozott a felsorolt munkákat ellátni, ha a gyülekezet a Keresztdűlőben 
fekvő 5000 öl, egyházközségi tulajdonban levő szántóföldet neki használat-
ra átengedi. A közgyűlés Pető László ajánlatát elfogadta, s vele szerződést 
kötött céhmesteri teendők ellátására. Ezt a szerződést Pető Lászlóval hat 
évenként megújította a gyülekezet vezetősége.

Pető László 1950. július 16-án magas korára és betegségére való hivatko-
zással a céhmesterségről lemondott. A meghirdetett pályázatra kezdetben 
nem akadt jelentkező, később azonban Németh Istvánnal (Bagós) kötöttek 
szerződést.

A gyülekezet lelkésze az 1959. december 6-i közgyűlésen arról tájékoz-
tatta a megjelenteket, hogy az egyház i izetését rendezni kell, mert az őt 
javadalmazó földek a termelőszövetkezetek használatába kerültek, így az 
egyház i izetés nélkül maradt. Ezért az a helyzet állott elő, hogy elmaradt 
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a mindennapi harangozás és a templom rendszeres takarítása. „Ezt az álla-
potot csak rendszeres izetéssel lehet megszüntetni” − állapította meg a köz-
gyűlés. 

Németh István egyház i azt kívánta, az egyházközség a szolgálataiért i-
zessen havi 200 Ft-ot, temetések alkalmával pedig a harangozásért 50 Ft 
díjat. A hosszúra nyúló vita után a közgyűlés a havi díjat helyben hagyta, 
míg a temetések harangozási díját 30 Ft-ban állapította meg azzal az indok-
lással, hogy a halottak harangozását a gyülekezet szokásainak tiszteletben 
tartásával köteles elvégezni. Többletharangozás még túl izetés ellenében 
sem történhet, mert az egyháztanácsnak az a véleménye, hogy a gyülekezet 
tagjai az Úr Jézus Krisztusban testvérek, ezért mindenkit egyenlő végtisz-
tességgel lássanak el. Ezt követően megállapították az egyház i kötelessé-
gét. (Ezt lásd az előzőkben!)

Németh István lemondása után, 1961-től kezdve Gueth Géza vállalkozott 
a céhmesteri munkakör elvégzésére, majd a számára is előírták a munka-
körét. 1963. január 19-én azonban lemondott állásáról a nagy elfoglaltságá-
ra való hivatkozással. A lelkész kérésére azonban hajlandónak mutatkozott 
továbbra is ellátni a szolgálatot azzal a feltétellel, ha felmentik a déli haran-
gozás alól. Fizetésként pedig havi 320 Ft-ot ajánlottak fel részére. Gueth 
Géza hamarosan újabb követeléssel állott elő: nem vállalta el az utca takarí-
tását, a templompark takarítását is feltételhez közötte, ennek ellenére havi 
350 Ft díjazást kívánt.

Időközben a céhmesteri állásra Giczi Jánosné, Jókai u. 5. sz. lakos jelent-
kezett havi 320 Ft díjazásért. 1963. február 16-án meg is bízták a teendők 
elvégzésével. 1965. december 18-án a céhmester havi munkadíját a nehéz 
anyagi helyzetre való tekintettel 150 Ft-ban állapította meg az egyházta-
nács. E havidíjért Giczi Jánosné csak 1966. december 31-ig vállalta a szolgá-
latot. Lemondása okául az alacsony munkadíjat hozta fel.

A következőkben nehéz feladatot jelentett a céhmesteri állás betöltése, 
illetve a mindennapi harangozás kérdése. Az a sajnálatos helyzet állott elő, 
hogy a gyülekezeti terem takarítását, fűtését, valamint a templom takarítá-
sát a lelkész hitvese végzi el.
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Tulajdonképpen csak a harangozás miatt volt szükség segítségre. Tettek 
is kísérleteket e feladat megoldására, de sokáig sikertelen maradt. Havidíj-
ként 200 Ft-ot ajánlottak fel annak, aki a harangozást elvégzi. Ezt követően 
Dömötör Ferenc jelentkezett, aki hosszabb ideig lelkiismeretesen látta el 
szolgálatát. Lemondása után Gyurátz Lajos lett a harangozó 1980-ban tör-
tént lemondásáig. Ezután az a helyzet következett be, hogy a lelkész maga 
végzi el a mindennapi harangozást.

PÜSPÖKLÁTOGATÁSOK A GYÜLEKEZETBEN

A püspök az egyházkerület élén álló legmagasabb rangú egyházi sze-
mély, akinek feladatát a Magyarországi Evangélikus Egyház Törvénykönyve 
94–97. paragrafusai határozzák meg. A többek között: „A püspök feladata, 
hogy az egyházkerületben őrködjék az egyházi szolgálat, kiváltképpen az ige-
hirdetések felett.” …  „A püspök őrködik azon, hogy az egyházkerületben min-
den egyházi tevékenység az egyház javára épületesen történjék.” … „A püspök 
tiszte felügyelni: a lelkészekre, hogy a keresztyén erkölcs szerint éljenek, – a 
leendő lelkészek képzésére és nevelésére – a gyülekezetek, az egyházmegyék és 
az egyházkerület anyagi viszonyaira.” … „Elősegíti a lelkészek tudományos to-
vábbképzését és együttműködését.” … „Felelős az egyházkerület jó rendjéért.”

Az evangélikus egyház püspökei (superintendesei) a felsorolt feladato-
kat és kötelességeket minden időben lelkiismeretesen végrehajtották, illet-
ve teljesítették, melyeket legjobban úgy tudták megvalósítani, hogy felke-
resték a gyülekezetben működő papokat, meglátogatták a hívők seregét.

Az első püspöki látogatást a büki gyülekezetben Nagy István végezte 
1797. augusztus hó 22-én. Erről a látogatásról nem maradt feljegyzés, mert 
az 1837. tűzvészben ez elégett. 

Kis János püspök 1813. október 20-án kereste fel a gyülekezet híveit. 
Ekkor foglalták írásba, hogy a templom hossza 7½ öl, szélessége 6 öl, falai 
téglából készültek, tetőzete zsindely. A karzat 6 fa oszlopon áll. Orgonáját 
a szószékkel szemben találhatjuk. A paplak és a mesterház zsúppal fedett 
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épületek. Az egyházi belső telkeket illetőleg utasította a gyülekezetet, hogy 
azok megvételét minél előbb törvényesítse. Három Bükön 112 család élt, a 
hozzákapcsolt Lócson 17, Górban 8, Alsó-Szelestén pedig 6 család. Haran-
got csak egyet talált, amely 207 font (kb. 93 kg; egy font = 0,4536 kg), és 
Kőszegen öntötték 1788-ban.

Kis János superintendens 1822. augusztus 14-én is ellátogatott a büki 
hívek közé. Ezen alkalommal is érdeklődött azon telek iránt, amelyen az 
egyház épületei állottak, mert még mindig tisztázatlan volt a telek tulaj-
donjoga. Bakody Mihály felügyelő jelentése szerint néhai Vidos Sándor 
a teleknek tőle származott részét nem pénzért, hanem ajándékba adta a 
gyülekezetnek. Mivel azonban a gyülekezet jegyzőkönyvében ennek éppen 
ellenkezője állott, a püspök ismételten is igyelmeztette a gyülekezet elöljá-
róit, hogy a kérdéses telek szerzésének módját hozzák nyilvánosságra, s a 
gyülekezetet a birtoklásban erősítsék meg.

A következő hivatalos látogatást 1830. június 8-án tartotta Kis János 
püspök. Ezúttal a gyülekezet már felmutathatta a belső telek törvényes át-
íratását.

1847. szeptember 13-án már Haubner Máté püspök (későbbi nagygeresdi 
lelkész) járt a büki hívek között. Látogatása során ajánlotta, hogy a temp-
lom belső falán elhelyezett családi címereket vegyék le. Erre azonban csak 
1881-ben, tehát 34 év múlva került sor. Felhívta arra is a hívek igyelmét, 
hogy betegeik gyógyítására ne éjjel hívják a lelkészt, mert ennek egyrészt a 
lelkészre is káros következményei lehetnek, másrészt pedig az éjjeli gyónás 
ritkán szokott épületes lenni. 

1896. április 22-én délután került sor Gyurátz Ferenc püspök, az egyház-
község szülöttjének tisztelgő látogatására. Megállapíthatjuk, hogy a gyüle-
kezetben csak 49 év után került sor püspöklátogatásra. Erre az alkalomra a 
gyülekezet épületeit kitataroztatták. A püspök Szakonyból érkezett Bükre, 
s minden fogattal rendelkező gazda eléje ment, hogy méltó kíséret fogadja. 
A hivatalos fogadtatásra a lelkészlak előtt került sor, az utca elejére pedig 
nemzeti színű zászlókkal feldíszített diadalkaput állítottak fel. A templom-
ban lezajlott ünnepélyes istentisztelet után Guóth Ignác felügyelő fogadta a 
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főpásztort saját lakásában, ahol vendégül látta egész kíséretével együtt. A 
püspök a látogatása során megállapította, hogy a hitbuzgalom lángja soha-
sem aludt ki a hívekben, amit fényesen bizonyít a templom a sudár tornyá-
val, a harangjaival, az új oltár, s főképpen az 1400 Ft-os költséggel megépí-
tett új orgona, mely méltó büszkesége a büki Nőegylet áldozatkészségének. 
Az egyház épületei, valamint a 800 Ft tőkét képviselő magtár azt a reményt 
keltik a lelkekben, hogy az olyan gyülekezet, mely a hitbuzgóságot ilyen pél-
dákkal igazolja, bátran tekinthet a jövőbe. 

Másnap, április 23-án reggel az iskolába ment Gyurátz Ferenc püspök, 
ahol szülőföldje kicsinyeit vizsgálta meg. Kilenc órakor fehérruhás lányok 
sorfala között vonult át a templomba. Itt a híveken kívül nagyon sok lelkész 
és világi előkelőség is megjelent. A községi dalárda ez alkalomra írt énekkel 
üdvözölte a püspököt. A lelkész imája és prédikációja, majd a gyülekezet 
záró éneke után a püspök lépett az oltár elé:

„Midőn e községbe léptem − kezdte beszédét −, nem tagadhatom, a meg-
indulás rezegtette meg keblemen az érzelem húrjait. Fellebben lelki szemeim 
előtt a fátyol, felmerülnek a múltnak kedves és fájó emlékei. Ide vonz, ide köt 
a gondolat a szülői hajlékra, az édesanya ölelő karjára, édes csókjára, a hű 
apa szeretetére, a testvér és rokonkörnek ragaszkodására. Megérkezve ke-
resem a régi jó ismerősöket, ölelésre tárul két kezem. Oh, de minél szélesebb 
körben révedez tekintetem, annál több rést talál. Negyven év alatt sokat vál-
tozott, rombolt itt is az idő hatalma. Megritkultak a sorok. Kik akkor a nap 
hévségét és terhét hordozták, közülük csak itt-ott tűnik fel egy-egy ismerős, 
gyérült fehér fürtökkel, s a viszontagság ekéjétől felbarázdált arccal: mint ki-
vágott erdő helyén az irtó fejsze nyomán megmaradt élő fa... Itt az oltár, mely 
előtt keresztségben részesültem... Drága előttem ez az egyház, benne hálával 
tisztelem a hű lelki dajkát, a jótevőt. (Guóth Ignácra gondol! − Megjegyzés 
tőlem: SZJ). Midőn a kötelesség útján mint egyházkerületünk igénytelen püs-
pöke jövök körébe, a szeretet üdvözlő szavaival szólok.” 

Ezt követően Krisztusról, a vallásról beszélt. „Megtartsuk a vallást, mely 
az erkölcsiség hű támasza és a vigasztalás kútfeje!”
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A beszéd után közgyűlés következett, amelyen a püspök a kőszegi nőne-
velőre hívta fel a hívek igyelmét. E felhívásnak meg is lett az eredménye: 45 
Forint off ertórium gyűlt össze azonnal. 

Ebédre a püspököt és kíséretét régi jótevője, Guóth Ignác földbirtokos, 
a gyülekezet felügyelője hívta meg, aki az asztal mellett az alábbiakkal üd-
vözölte: „Büszke vagyok, hogy jóslatom beteljesült. Negyven egynéhány évvel 
én, mikor Gyurátz Ferencet Sopronba felvittem, e szavakkal adtam át Müllner 
Mátyás igazgatónak: Ebből a iúból még püspök lesz! És íme most mint ilyent, 
mint községünk legnagyobb szülöttjét köszöntöm.”

Az egykori patrónus a büki tartózkodása után el is kísérte a szomszé-
dos falvakba: Pórládonyba84, Nemesládonyba, Sajtoskálba85 (itt töltötte az 
éjszakát Rupprecht Olivér kastélyában) és Nagygeresdre.

Gyurátz Ferenc püspök következő látogatására 1906. augusztus 26-án 
került sor, amikor a büki templomban 12 teológust szentelt fel lelkészekké. 
A püspököt a gyülekezet vezetősége a vasútállomáson fogadta, majd a pres-
bitérium tagjai a lelkészlakásban tisztelegtek előtte, ezt követően pedig a 
Nőegylet megbízottjai köszöntötték.

A harangok hívó szavára megkezdődött a büki templomban az a ritka 
istentisztelet, amelynek keretében a püspök papokat szentelt fel, akik név 
szerint a következők voltak:

1. Darvas Aladár 7. Kund Vilmos
2. Fáris András 8. Mód Aladár
3. Görög Ernő 9. Novák Elek
4. Haniff el Sándor 10. Rónai Gyula
5. Horváth Olivér 11. Szüts Gábor
6. Kirnbauer Gyula 12. Varga Lajos

84 Pórládony: 1941-ig önálló község Sopron megyében, akkor Berektompaházával 
egyesítve a Tompaládony nevet kapta. 1950-ben a megszűnő Sopron megyéből Vas 
megyéhez csatolták.

85 Sajtoskál: község Büktől néhány km-re északkeletre.
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Az avatásnál közreműködtek még Poszvék Sándor líceumigazgató, teoló-
giai tanár, a Ferenc József-rend lovagja, Payr Sándor teológiai tanár, Németh 
Pál vései86 esperes lelkész, Balogh István porrogszentkirályi87 lelkész (utób-
bi kettő Bük község szülötte) valamint Farkas Mihály nagygeresdi esperes, 
lelkész és Farkas Elemér büki lelkész.

A lelkészavatás után az egész ünneplő közönség átvonult az új iskola 
épületének átadásához. Itt Farkas Sándor nagygeresdi esperes lelkész tar-
totta meg a magas szárnyalású felavató beszédet. Ezen az ünnepségen részt 
vettek még dr. Pacséry Károly Sopron vármegyei királyi tanfelügyelő, Cson-
tos Ferenc Csepreg járási főszolgabíró, Rozsos Ferenc helybeli római kato-
likus plébános, a római katolikus egyház képviselői, a községi elöljáróság 
tagjai, valamint a közeli gyülekezetek hívei közül is számosan. 

Gyurátz Ferenc az 1916. augusztus 23-án tartott egyházkerületi gyű-
léshez intézett levelében bejelentette lemondását, melyet az összegyűltek 
megdöbbenve hallgattak végig. „Reményemben csalódtam. A hadvész harag-
ja nem fárad, egyre dúl. Másrészről egészségi állapotom egy, ez év kezdetén 
jött betegséggel annyira megrendült, hogy hatását még ma is folyton érzem s 
az egészség visszatéréséhez már nincs is reményem” − írta többek között.

Még ez év novemberében megtörtént utódjának megválasztása: a 345 
érvényes szavazatból 238 esett Kapi Béla körmendi lelkészre. Pálmai La-
jos 39, Scholtz Ödön 34 szavazatot kapott. Kapi Béla beiktatása december 
14-én a szombathelyi evangélikus templomban zajlott le, mert időközben 
Szombathelyre választották meg lelkésznek.

Kapi Béla püspök 1919. október 27-én és 28-án látogatta meg első íz-
ben a büki gyülekezetet. „Az öt évig tartó iszonyatos vérontás, a forradalmak 
izgalmai és kínos bizonytalanságai után úgy hatott ránk a püspöklátogatás 
híre, mint a setét, viharos éj után a pirkadó hajnal első sugara” − állapította 
meg a gyülekezet jegyzőkönyve a látogatás hírére.

86 Vése: község Somogy megyében.

87 Porrogszentkirály: község Somogy megyében.
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A főpásztor 27-én délután 4 órakor érkezett meg Bükre kocsival 
Meszlenből. A megye határánál a járási főszolgabíró, a község elöljárósága 
és az egyházközség felügyelője a hívek nagy számának kíséretében fogad-
ták és üdvözölték.

Bár a püspök úr minden fény és pompa mellőzését kérte a fogadtatás-
nál, ennek dacára a hívek ragaszkodása és szeretete azt impozánssá tette. 
Csíkos ruhába öltözött bandérium kíséretében érkezett a községbe a fes-
tői menet. A község bejáratánál diadalkapu fogadta az érkezőket, melyet a 
Gyurátz Ferenc utca lakói valláskülönbség nélkül, saját kezdeményezésből 
emeltek. Fehérruhás leányok serege virágbokrétákkal fogadta a főpásztort.

Harangozás és az összegyűlt hívek örömrivalgása között érkezett meg a 
menet a lelkészlakhoz. A püspök kíséretében voltak Zongor Béla körmen-
di esperes és László Miklós püspöki titkár. A lelkészlak udvarán a helybeli 
lelkész mondott üdvözlő beszédet, az iskolás gyermekek pedig virágesőt 
hintettek az érkezők lábai elé. A püspök a válaszában kidomborította, hogy 
látogatásának célja nem csupán a gyülekezet belső életének ellenőrzése, 
hanem még inkább a szenvedések napjaiban megfáradtaknak, a megterhel-
teknek bátorítása és vigasztalása.

Ezt követően Rozsos Ferenc plébános a római katolikus iskolaszék élén 
üdvözölte a magas vendéget, mint a keresztyéni szeretet és együttműködés 
apostolát.

A püspök a válaszában utalt nemzetünk szerencsétlen állapotára, rámu-
tatott a gyógyíthatatlannak látszó sebekre, melyek hazánk testét megszag-
gatták. Gyógyulást csak akkor remélhetünk, ha a krisztusi szeretet és er-
kölcs alapján állunk, ha feledjük azt, ami bennünket elválaszt, ha megszűnik 
közöttünk a felekezeti és osztályharc, ha minden kéz együtt dolgozik, ha 
minden magyar szív együtt dobban a haza boldogulásának gondolatában.

28-án délelőtt 8 órakor az iskolát látogatta meg a püspök, itt Kisfaludy 
Károly tanító üdvözölte. 10 órakor pedig az ünnepi istentisztelet vette kez-
detét, amely alkalomra a hívek serege szorongásig töltötte meg a templo-
mot. Zongor Béla esperes imája, majd a helybeli lelkész beszéde után a püs-
pök tartott felemelő hatású igehirdetést a szenvedések átalakító hatásáról.
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Az istentisztelet végeztével dr. Takáts József felügyelő elnöklése mellett 
megkezdődött az ünnepi közgyűlés. Farkas Elemér lelkész felolvasta a gyü-
lekezet röviden összefoglalt történetét, vázolva a múlt megpróbáltatásait, 
küzdelmeit, a jelen törekvéseit, kötelezettségeit.

Ezután megtárgyalták az egyházlátogatási kérdőpontokat, melyben 
részletesen jelentést tettek a gyülekezetek anyagi és erkölcsi viszonyairól, 
az iskoláról, az egyesületek életéről, az egyháznak a politikai községhez, ha-
tóságokhoz és más vallásfelekezetekhez fűződő viszonyáról.

Az iskoláról szóló jelentésnél kéri a püspök a gyülekezet tanítóit és lel-
készét, kövessenek el mindent, hogy az iskola munkálkodásában minél erő-
teljesebb legyen a vallásos szellem. Szülők és tanítók egymást támogatva és 
felvilágosítva végezzék a gyermeknevelés felelősségteljes munkáját.

Az egyházi vagyon tárgyalásánál a püspök megállapítja, hogy a gyüleke-
zet épületei rendben vannak. Különösen dicséri a hívek áldozatkészségét a 
szép, modern új iskolaépületért és ennek teljes felszereléséért. Megállapí-
totta azt is, hogy a legnagyobb egyházi adó 400 korona, a legkisebb 2 ko-
rona. Az egyházi adó legnagyobb része befolyik. A gyülekezeti adóterhek 
viselését az a körülmény könnyíti, hogy a gyülekezetnek 5 kat. hold 1379 öl 
földbirtoka van, 10 000 Korona értékben.

A püspök ugyancsak örömmel veszi tudomásul, hogy a gyülekezetnek 
„magtára” van, melynek gabonaértéke jelenben 6600 korona.

Az egyházközség jelentése szerint a gyülekezeti tagok minden nemes 
ügyet a legnagyobb áldozatkészséggel felkarolnak, amiért a püspök elisme-
rését fejezi ki.

A lelkipásztorkodásnál örömmel szól arról, hogy a gyülekezeti Nőegylet 
buzgó és áldozatkész munkával vesz részt a vallásos élet fenntartásában, s 
e tekintetben a gyülekezetnek kiegészítő részét képezi. Ugyanakkor a veze-
tőséget arra buzdítja a püspök, hogy az i júság vallásos nevelése érdekében 
szervezzen i júsági egyesületet, a gyülekezeti énekkart pedig, amely a há-
borús években nem működhetett, keltse életre. Egyben elismerését fejezte 
ki a hívek szép templomi énekléséért.
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A püspök a látogatás tapasztalatait összefoglalva köszönetét tolmácsolta 
a lelkésznek, tanítónak, felügyelőnek, gondnoknak és a gyülekezet minden 
tagjának áldozatkész, buzgó munkálkodásukért, és kérte őket, továbbra is 
buzdítsák a gyülekezet erőteljes, vallásos fejlődését!

Délben díszebédet adtak a püspök és kísérete részére a Galavits-féle 
vendéglőben, majd a délutáni órákban tovább utaztak Felsőpatyba88, ahova 
elkísérték őket a gyülekezet küldöttei és az i júság lovas bandériuma is.

Megörökítésre kívánkozik, hogy a püspöklátogatást követő istentisztelet 
után tartott off ertórium eredményeként több mint 400 korona gyűlt össze, 
mely összeget a püspök, tekintettel a gyülekezet nehéz anyagi helyzetére, a 
gyülekezet rendelkezésére bocsátott.

Kapi Béla püspök 1923. május 16-án reggel hat órakor érkezett a vasút-
állomásra, ahonnan tovább utazott a szakonyi gyülekezet meglátogatására. 
A főpásztort a gyülekezet vezetősége és nagyszámú hívő üdvözölte. Ezzel a 
megnyilatkozásukkal a főpásztor iránti szeretetüknek, ragaszkodásuknak 
adtak kifejezést.

Az 1930-as években két ízben járt Kapi Béla püspök Bük községben, 
amikor nagy gyász érte a gyülekezetet. 1931. augusztus 16-án Farkas Elem-
ér lelkész temetési szertartását végezte, majd 1937. december 17-én részt 
vett . T  J , a gyülekezet volt felügyelője temetésén is, amikor 
szintén az ő vezetésével folyt le a szertartás.

A következő püspöklátogatásra 1947. június 15-én került sor. Ekkor is 
Kapi Béla püspök látogatta meg a gyülekezetet Böjtös László esperes, dr. 
Ajkay István egyházmegyei felügyelő és Mesterházy Ferenc püspöki tit-
kár kíséretében. A gyülekezet lelkésze, felügyelője, tanítói, gondnokai és a 
templomot megtöltő sokaság fogadta a főpásztort.

Az istentiszteletet követő gyűlésen a kérdőívre adott feleletekből a püs-
pök tájékozódást nyert a gyülekezet  anyagi és lelki helyzetéről, a tisztvise-
lőinek szolgálatáról, a gyülekezethez való viszonyukról. Munkájukat hűsé-
gesnek és megfelelőnek tartotta.

88 Felsőpaty: 1974-ig önálló község Vas megyében, azóta Rábapaty község része.
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A gyülekezet anyagi helyzetének meghallgatása után kérte a híveket, 
hogy a jelen helyzetben fokozatosabban tegyenek eleget anyagi kötelezett-
ségeiknek, mert a gyülekezet fenntartását a híveknek kell vállalniuk. Ezt 
az a körülmény is mutatja, hogy az egyház és az állam viszonyában egyre 
jobban növekszik a feszültség, s fel kell készülni arra, hogy az egyházak ön-
fenntartókká válnak.

A püspök tájékoztatást adott az egyháznak az államhoz való jelenlegi 
helyzetéről. Fájdalmasnak tartotta, hogy éppen ezt az államsegélyt nem 
kapja meg az egyház, amely lehetővé tenné az egyháztagok adóterhének 
könnyítését.

Rámutatott arra is, hogy éppen az iskolai vonalon mutatkozik erősnek 
a feszültség. A tervek szerint az állam az iskola közigazgatást saját kezébe 
veszi át, s már most is az egyházi iskolák szellemi irányítását sokféleképpen 
befolyásolja.

A vallásoktatás régi rendszere helyett annak fakultatívvá tételét terve-
zik, amit az egyház félelmetesnek tart. Az egyház felfogása szerint a gyer-
mek Isten tulajdona, tehát nincsen senkinek joga ahhoz, hogy a vallásokta-
tás áldásától a gyermeket elvonassák. A szülők kötelessége pedig az, hogy 
a gyermekeiket vallásos neveléssel vezessék Krisztushoz. Kéri a híveket, 
ragaszkodjanak továbbra is felekezeti iskolájukhoz, s ezeket nagy áldoza-
tokkal igyekezzenek megvédeni.

A vallásos élet nehézségeiről és várható fejleményeiről is szólt a püspök. 
Hangoztatta, hogy az egyház és az állam viszonyának rendezésére hama-
rosan sor kerül. Mivel a többségben lévő munkáspártok az egyháznak az 
államtól való elválasztását programjukba vették, így fel kell készülni az egy-
ház és az állam különválasztására. Ez a felkészülés lelkileg és anyagilag kell, 
hogy megtörténjék. A lelki mellett az anyagi felkészülés azért szükséges, 
mert az egyház és az állam elválasztása esetén minden egyházi terhet az 
egyháznak magának kell elvállalnia, ez pedig csak az adóteher vállalásával 
történhet.

A püspök arra kérte a gyülekezet vezetőit, hogy szolgálatukkal és életük-
kel legyenek építői és példamutatói a gyülekezet híveinek.
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A község két vallásának − az evangélikus és a római katolikus − békés 
egymás mellett élését mutatta, hogy püspökeik fogadásánál a másik val-
lás lelkésze is köszöntötte a faluba érkezett főpásztort. Ezt láttuk Kapi Béla 
püspök fogadásánál is, amikor Rozsos Ferenc római katolikus plébános 
egyházközsége küldöttsége élén üdvözölte az evangélikus egyház püspökét. 
Hasonlót tapasztalhattak a római katolikusok is, amikor 1948. szeptember 
9-én a gyülekezet lelkésze, Fülöp Dezső küldöttség élén köszöntötte Papp 
Kálmán győri püspököt.

1948. október elején a gyülekezet lelkésze, Fülöp Dezső részt vett a Győr-
ben tartott egyházkerületi gyűlésen, amelyen Kapi Béla püspök elbúcsúzott 
egyházkerületének híveitől, vezetőitől, lelkészeitől. A lemondott püspök he-
lyére Turóczi Zoltán győri lelkészt választották meg a kerület gyülekezetei.

Turóczi Zoltán csendben, minden külső fogadást nélkülözve érkezett a 
büki gyülekezetbe. A következő püspöklátogatások hasonlóképpen zajlot-
tak le, kerülve minden feltűnést, a politikai helyzet kiéleződését. A püspök 
1949. október 15-én és 16-án szolgált a büki hívek között Isten igéjének 
hirdetésével, mellyel nagy lelki vigaszt hozott közéjük a nehéz időkben. Az 
egyház súlyos helyzetét mutatta az a tény, hogy 1952. február 10-én Turóczi 
Zoltán püspöknek le kellett mondania, utóda dr. Vető Lajos lett, aki 1955. 
június 5-én látogatta meg a büki gyülekezetet. A templomban igét hirdetett, 
melynek alapigéje V. Mózes 6: 4–7. volt, majd ezt követően a presbitérium 
tagjainak előadást tartott.

Az 1956-os eseményeket követően Turóczi Zoltán visszanyerte a püs-
pökséget, és a rehabilitált egyházfő 1957. november 30-án és december 
1-én járt az egyházközségben, amikor Bükön és Górban hirdette az Isten 
igéjét.

1966. október 2-án volt a legközelebbi püspöklátogatás. Dr. Vető Lajos 
püspök a titkára, Fülöp Dezső kíséretében ½ 10 órakor autóval érkezett 
a gyülekezetbe. A fogadás most már ünnepélyesebb keretek között ment 
végbe. A templom előtt Németh Zsuzsanna az anyagyülekezet, Balogh 
Kálmánné a góri, Tóth Istvánné a lócsi és Asbóth Jánosné a szelestei leány-
gyülekezet nevében köszöntötték a püspököt, és nyújtottak át a virágot, 
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míg Fülöp Dezső püspöki titkárt, a gyülekezet volt lelkészét Németh Katalin 
köszöntötte virággal.

Az istentiszteleten dr. Vető Lajos püspök hirdette az igét. Az istentiszte-
let után dr. Szabó Imre felügyelő a gyülekezet nevében köszöntötte a vendé-
geket, majd Radnóczi Ernő római katolikus plébános üdvözölte őket a ka-
tolikus egyház nevében. A községi tanács és a végrehajtó bizottság részéről 
Balogh Lajos elnökhelyettes mondott köszöntőt.

Ezekre a püspök válaszolt, majd megismerkedett az egyházközség hely-
zetével, a presbitérium tagjaival. Végezetül megtekintette a templomot és 
környékét.

A program befejeztével a középbüki vendéglőben, a legszűkebb keretek 
között ebédet adtak a magas rangú vendégek tiszteletére.

D. dr. Vető Lajos püspök lelkészi szolgálatának 39., püspökségének pe-
dig 19. évében az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki tisztéről 1967. 
május 22-én lemondott. Az egyháztanács dr. Ottlyk Ernő teológiai tanárt 
ajánlotta a kerület püspöki tisztségébe.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök Fülöp Dezső püspöki titkárral 1967. június 28-
án magánlátogatást tett a lelkésznél az építendő lelkészlak ügyében. Legkö-
zelebb a lelkészlak avatásán vett részt dr. Ottlyk Ernő püspök mint vendég.

A legközelebbi püspöklátogatásra 1973. március 25-én került sor. D. dr. 
Ottlyk Ernő püspök végezte el az istentiszteleten lélekemelő igehirdetés-
ét. Ennek befejezése után dr. Szabó Imre felügyelő hálával emlékezett meg 
arról, hogy a püspök szívén hordozza a büki egyházközség sorsát. Ezt nem 
csak azzal mutatta meg, hogy anyagi segítséget nyújtott, amikor az egyház-
község templomát megújította és a régi paplak helyébe a mai kornak meg-
felelő lelkészlakot épített, hanem abban is, hogy már többször is megláto-
gatta a gyülekezetet és nemcsak ebben a templomban, hanem Górban és 
Lócson, a iliákban is hirdette Istennek szeretetet hordozó igéjét.

Bedy Jánosné, a beiktatott másodfelügyelő hitvese köszöntötte a püspök 
feleségét, aki hűséges munkatársa és útitársa is a püspöknek, és Isten bő-
séges áldását kérte életére. Az egyházközség i júsága nevében i j. Szidoly 
László a püspököt, Németh Szilvia dr. Szabó Imre felügyelőt, Droppa Cecília 
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pedig Bedy János másodfelügyelőt üdvözölte. Hasza Ferenc az egyházta-
nács nevében köszöntötte Bedy János másodfelügyelőt, és józan, de meleg 
szavakkal világította meg a felügyelői szolgálat felelősségteljes útját.

A köszöntők után a gyülekezet lelkésze, Komjáthy Lajos emlékezett meg 
Gyurátz Ferenc püspökről, Bük község szülöttjéről, aki az egykori Dunántú-
li Evangélikus Egyházkerületben felejthetetlen gazdag érdemeket szerzett. 
Szavainak hitelét az fedezte, hogy az egyházközség a toronybejárat falán 
helyezte el azt az emléktáblát, amely egykor Gyurátz Ferenc szülőházát je-
lölte, s amit a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület dr. Kapi Béla püspök 
kezdeményezésére állított. A szülőházat a község fejlődése során lebontot-
ták. Úgy látszott, az értékes tábla elvesztette küldetését. A tábla áthelyezé-
sével tovább emelték jelentőségét. Az egyházközség nem a márványtáblát, 
hanem Gyurátz Ferenc emlékét kívánta biztosítani.

A lelkész méltatása után D. dr. Ottlyk Ernő püspök az új helyén megáldot-
ta az emléktáblát.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök a következő látogatását 1975. november 30-án 
végezte a gyülekezetben. Ezen a napon történt meg Bedy János felügyelő 
ünnepélyes beiktatása. 

Amint a leírtak mutatják, a püspöklátogatások mindig nagy ünnepet je-
lentettek az egyházközségben. Az ide látogató püspökök biztatást, a hitélet 
fellendülését hozták a gyülekezet hívei számára. Hisszük, hogy az elkövet-
kezendő időkben is a vallásos élet megerősítésével járnak a főpásztorok lá-
togatásai a büki anyagyülekezetben és iliáiban!
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A TEMETŐ

A temetőt minden korban szent helynek tekintették a gyülekezet hívei, 
ahová egykor mindegyikük utolsó útja vezet. A temető Középbükön, a ró-
mai katolikus templom mögött terül el a római katolikus temetővel együtt, 
melytől egy részén utak választják el, míg más helyütt minden szemlélhető 
határvonal, illetve út nélkül szorosan egybefügg vele. Ez is mutatja, hogy a 
két gyülekezet Bükön teljes békében élt egymás mellett.

A két felekezet elhaltjainak temetkezése mindig a saját temetőrészben 
történt még akkor is, ha vegyes családban éltek a házastársak. A határvonal 
nélküli temetőrészen azonban kialakult az a szokás, hogy a vegyes házas-
ságban élő házastársak mindegyike a saját felekezete temetője határvonala 
mellé ásatta meg sírját, így egymás mellé kerülhettek.

A két felekezet temetőjének közös területe minden bizonnyal a XVIII. szá-
zadban alakult ki, amikor a mai római katolikus templom az evangélikusok 
birtokába jutott. 1671. után azonban az evangélikus gyülekezet kénytelen 
volt visszaadni a római katolikusoknak a templomot, a temető közös hasz-
nálata ennek ellenére megmaradt, de területét most már elkülönítették.

A temetőben a temetkezési helyek kiválasztása a családok társadalmi 
helyzetének, társadalmi rangjának megfelelően történt. Éppen ezért a te-
mető első felében és az út mentén a módosabb családok sírjai helyezkedtek 
el, míg hátrább a szegényebbek temetkezhettek. Ezt a helyzetet mutatja a 
legrégebbi temetői rész képe, de az 1878 után kibővített temető területé-
nek betelepítése is nagyjából ezt a gyakorlatot igazolja. 

Az evangélikus temető területe évszázadok alatt nem változott, maradt 
az eredetileg kijelölt nagyságban. Ezért az 1870-es évekre már nagy gondot 
okozott az új sírok részére a terület kijelölése. Ezt a gondot szüntette meg 
Ebergényi Sándor, aki a temető területének megnagyobbítására 1878-ban 
földet ajándékozott a gyülekezetnek.

Farkas Elemér lelkész az 1889. január 26-i közgyűlésen azt ajánlotta, 
hogy a temető kialakított útja mellé díszfákat ültessenek. A javaslatot ha-
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tározat is követte, mely szerint beszerzik, és el is ültetik a díszfákat. Egy év 
múlva, 1890-ben ezt a határozatot hatálytalanították azzal a megokolással, 
hogy a fák megnőve, a hófúvások alkalmával, a temetéseknél csak gondot 
okoznának. Ellenben a temetőt eleven gyepűvel vették körül. 

Az új temető teljes kialakítása csak 1896-ra következett be, s a felszente-
lése 1896. november 8-án történt meg. A temetkezés rendjével kapcsolat-
ban a felügyelő azt ajánlotta, hogy külön temetőt nyissanak a felnőtteknek, 
és külön részt a gyermekeknek.

Ez időtől kezdve külön sírásót fogadtak, s részére minden sír megásásá-
ért 50 krajcár díjat állapítottak meg tekintet nélkül arra, hogy gyermeknek 
vagy felnőttnek ássa meg a sírt. Ha pedig a gyászoló család maga ásatja meg 
a sírt, ez esetben a sírásó 10 krajcárt kap a felektől a helynek kijelöléséért. A 
koporsó lebocsátásához szükséges kötelet − melyet a gyülekezetnek kellett 
megvásárolni − a sírásó gondozására bízták.

A temető gondozása is a gyülekezet feladatai közé tartozott. 1899-re 
az utak elromlottak, s különösen esős időszakban járhatatlanokká váltak, 
ezért az utakat apró kaviccsal meghordatták.

A temetések rendjével kapcsolatban a közgyűlés 1903. április 26-án ki-
mondta, hogy aki a jövőben a régi temetőbe akar temetkezni, vagy az új 
temetőben egy sírhelyet óhajt lefoglalni, az 6 (hat) korona összeget tartozik 
be izetni a gyülekezet pénztárába.

1905 áprilisában Baráth József sírásó a testi fogyatékossága miatt le-
mondott állásáról, s helyette Koczor István vállalta el ezt a munkakört.

1911. szeptember 16-án a közgyűlésen a temető helyzetéről tárgyaltak, 
mivel a jelenleg használatban levő rövid idő múlva megtelik, s ezért gondos-
kodni kell új terület kijelöléséről. Nagy István jegyző, Balogh Gyula bíró és 
Németh Sándor gondnok személyében bizottságot választottak, hogy tár-
gyaljanak Mogyoróssy Sámuel vendéglőssel, hogy a temető mellett fekvő 
1000 öl területét engedje át a temető megnagyobbítására. Cserébe megvá-
sárolják Komjáthy János örököseitől a Mogyoróssy-birtok mellett levő 1000 
öl földet 1200 koronáért. A bizottság eredményesen is járt el, mert sikerült 
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a tervezett területtel kicserélni, a vételárért azonban 1600 koronát izettek 
ki. Ezt az összeget a „Temetkezési Egylet” és a „Dalárda” vagyonából egyen-
lítették ki.

Közben azonban az átírással kapcsolatban nehézségek merültek fel, mi-
vel az Ebergényi örökösöknek a kérdéses területre haszonélvezeti joguk 
volt bejegyezve. Ennek rendezése után 1912. június 16-án a temető kiegé-
szítésére megvásárolt területet átírták az egyház nevére. Ezt követően elvé-
gezték a kimérését, majd elhatározták, hogy a régi temető eleven szegélyét 
áthelyezik az új határra.

Nem tudni milyen okból Mogyoróssy Sámuel 1912 decemberében, ami-
kor már mindent lerendeztek a vásárlással kapcsolatban, azt ajánlotta az 
evangélikus gyülekezetnek és a római katolikus egyházközségnek, hogy 
hajlandó 500 öl területet ingyen átadni temető céljaira, ha neki visszaadják 
a már megvásárolt 1000 öl földet, s vissza izeti a már ki izetett vételárat. 
Az ingyen átadott területből 312 öl jutna a gyülekezetnek, a többi pedig a 
római katolikus hitközségnek. Mogyoróssy Sámuel ajánlatára a közgyűlés 
1913. január 22-én úgy döntött, hogy ragaszkodik a már megvett 1000 öl-
höz. Még ez évben sor került az eleven gyepűvel való körülzárásra.

Dr. Takáts József orvos 1913. szeptember 28-i közgyűlésen azt kérte a 
gyülekezettől, hogy a temetőben megépítendő új kriptája számára 10 öl 
területet bocsássanak rendelkezésére, melynek megállapított árát a gyüle-
kezetnek ki izeti. Erre vonatkozóan 1914. január 21-i közgyűlésen hoztak 
határozatot, mely szerint dr. Takáts József orvos részére a 10 öl területet 
200 (kettőszáz) koronáért örök időre átengedik.

Mesterházy Gyula gyülekezeti tag az 1914. január 21-i közgyűlésen java-
solta, hogy a sírok megásásának díját szabályozzák, ennek nyomán elhatároz-
ták, hogy egy gyermek sírjának megásásáért 1 korona 60 illért, a felnőttek 
sírja után pedig 2 koronát kérhet a sírásó. Az elkövetkezendő hónapokban 
Koczor Imre sírásó munkája ellen több panasz érkezett, mert a sírokat nem 
ássa meg kellő mélységre, ezért megbízták a gondnokokat, hogy egy új sír-
ásót szerezzenek. A háborús helyzetre való tekintettel nem akadt jelentkező, 
s csak 1920-ban sikerült Pócza József személyében sírásót szerződtetni.
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Az előzőkben említettük, hogy dr. Takáts József orvos még 1914-ben 
megvásárolt a temetőben 10 öl területet a családi kriptájának megépítésé-
re. Ennek kivitelezésére azonban a bekövetkezett vérzivatar és az azt köve-
tő gyászos emlékű állapotok miatt nem kerülhetett sor, így az 1929. január 
30-i közgyűlésen ismételten a hívekhez fordult, hogy az 1914. évi határo-
zatnak megfelelően ismételten bocsássanak rendelkezésére 10 öl területet, 
ő pedig hajlandó a 200 korona értéket valorizálva be izetni a gyülekezet 
pénztárába.

A közgyűlés egyhangú határozattal ismételten teljesítette dr. Takáts Jó-
zsef orvos kérését, s megbízta a gondnokokat, hogy vele egyetértésben a te-
metőben jelöljék ki a megfelelő helyet a kripta építéséhez, majd az érdekelt 
orvos a sírhely árát: 232 pengőt a gyülekezet pénztárába be izette.

Hamarosan Mogyoróssy Sámuel vendéglős is hasonló kéréssel fordult a 
közgyűlésen (1929. június 8-án) a gyülekezet híveihez, hogy családi sírbolt-
ja megépítéséhez engedjenek át részére 7 ½ öl területet. A közgyűlés a kért 
területet 100 pengőért átengedte, a sírbolt helyének megválasztását pedig 
az érdekelt családra bízta.

1933-ban új sírásóra lett szükség. Az egyháztanács Takács Samut fogad-
ta fel azzal a feltétellel, hogy egy felnőtt részére a sír megásásáért 4 Pengő-
nél, a kisgyermek részére készített sírért 3 Pengőnél többet nem számít hat 
fel. Ezen kívül pedig a temető kerítésének és útjainak gondozásáért az üres 
temetőrész lucernájának haszonélvezetét biztosította részére az egyház-
tanács.

Takács Samu sírásó 1940-ben lemondott, s helyére Kocsis István jelent-
kezett, akit az előzőkben leírt feltételek mellett alkalmaztak erre a munká-
ra. Megjegyezve: „Megbízatása addig tart, míg a feladatát jól elvégzi!” Kocsis 
István 1941-ben a növekvő drágaságra való tekintettel a sírásás díjának 
felemelését kérte a presbitériumtól. Kérését teljesítve a felnőttek sírjának 
megásása után 5 pengőre, a gyermekek sírjáért pedig 4 pengőre emelték fel 
a díjat.

1944-ben felemelték egy sírhely megváltási díját 4 pengőről 6 pengőre. 
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Az 1945. évi és az ezt követő események a temető jogállásában nem hoz-
tak változást, a temető kezelése, fenntartása továbbra is a két egyház fel-
adatát jelentette.

A temetővel kapcsolatos esemény a továbbiakban 1962-ben történt, ami-
kor a ravatalozó építése ügyében a Szombathelyi Járási Tanács V.B. Egész-
ségügyi Osztálya mellé kirendelt Közegészségügyi Felügyelő rendeletére az 
egyháztanács az alábbi határozatot hozta:

„A Szombathelyi Járási Tanács V.B. Egészségügyi Csoportja mellé kinevezett 
Állami Közegészségügyi Felügyelő 1962. évi május hó 9-én kelt 13038/1962. 
számú iratában foglaltakat az egyházközség tanácsa tudomásul veszi, s fel-
kéri a gyülekezet lelkészét, hogy ez ügyben illetékes községi közegeknél az 
egyház érdekét képviselje, és a temetővel tervezett változásokat írásbeli meg-
állapodásban rögzítse.”

Az egyházakkal közösen létrejött megállapodás értelmében a községi 
tanács a római katolikus temetői rész előtti szabad területen felépítette a 
ravatalozó épületét, melynek használata mindkét felekezet híveit minden 
korlátozás nélkül megilleti.
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A temető fejlesztésének sematikus alaprajza

Épületek, sírboltok:
a. Takáts-kripta
b. Berzsenyi-kripta (1976-ban lebontották)
c. Mogyoróssy-kripta
d. Római katolikus templom
e. Ravatalozó
------ A két felekezet temetőjének határa
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TEMETKEZÉSI EGYLET

Farkas Elemér lelkész már évek óta foglalkozott azzal a gondolattal, 
hogy egy temetkezési egyletet kellene létrehozni a gyülekezeten belül. Ezt 
a tervét a közösség előtt először az 1903. január 22-én tartott közgyűlé-
sen ismertette, amikor az egylet szervezését két okból is ajánlotta. Szerin-
te ezáltal egyrészt a gyülekezet némi alaptőkét teremthet a közel jövőben 
szükségessé váló temető megnagyobbításához vásárlásra, másrészt pedig a 
hívek megszabadulhatnak a költséges temetési toroktól.

A lelkész javaslatát a közgyűlés helyeslőleg tudomásul vette, s még az 
1903. év folyamán meg is alakult a Temetkezési Egylet, s ugyanebben az 
évben a hívek összesen 77 koronát ajánlottak fel erre az alapra.

A következő évben egyre jobban növekedett a Temetkezési Egylet tőké-
je, melyet a sírhelyek megváltásáért, illetve a temetkezések közreműködé-
séért izettek be az elhaltak hozzátartozói. 

Az Egylet első pénztárosa, Gyurátz Samu 1907-ben 104 koronát, 1909-
ben pedig 80 koronát vett be a fentebb említett címeken, melyeket minden 
esztendőben a takarékpénztárban elhelyezett tőkéhez csatolták.

1910-ben már Horváth Gyula pénztáros számolt be a bevételekről. 1910-
ben 123 korona, 1911-ben 144 korona, 1912-ben pedig 32 korona folyt be 
az Egylet pénztárába.

1913. március 24-én a Temetkezési Egylet vezetésére i j. Németh Feren-
cet, helyettesének pedig i j. Kotsis Jánost választották meg. 1913-ban 110 
korona jött be a sírhelyek árából.

I j. Németh Ferenc, a Temetkezési Egylet vezetője 1915. január 23-án a 
háborús helyzetre való tekintettel lemondott. A számadása szerint 1914-
ben 72 korona volt az Egylet bevétele.

Ezen a gyűlésen elhatározták, hogy a Temetkezési Egylet pénztárának 
vezetésével a mindenkori másodgondnokot bízzák meg. Munkája segíté-
sére Kotsis János és Tóth János egyháztagokat választották meg. Hetyésy 
László másodgondnok 1915-ben 78 korona, 1916-ban pedig 108 korona 
bevételről számolt el.
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1918. február 7-én már Balogh László gondnok terjesztette elő a köz-
gyűlésnek a Temetkezési Egylet számadását. Az Egylet tőkéje 423,87 koro-
na, míg 1917-ben 51 korona folyt be, melyet tőkésítettek.

Az 1919. február 26-án tartott közgyűlésen az elhunyt Balogh László he-
lyett testvére, Balogh Samu számolt be az 1918. évi bevételről, mely 180 
korona volt. A pénztáros a beszámolója során indítványozta, hogy hívják fel 
a gyülekezet híveinek igyelmét arra, hogyha valaki sírhelyet vásárol, annak 
körülkerítéséről gondoskodjék, mert így elkerülheti azt a kellemetlenséget, 
hogy a sírhelyet valaki elfoglalja.

1919-ben a befolyt alapítványi tőkék és egyéb adományok összege 
2535,43 koronát tett ki, míg a sírhelyek árából 67 korona folyt be. A pénz-
ügyi helyzet bizonytalanságára való tekintettel ezeket az összegeket egy-
előre a házipénztárban hagyták.

1923. február 10-én Francsics Samu jelentése szerint az Egylet pénztá-
rába 1922-ben 146 korona folyt be. Ezen a közgyűlésen határozatilag ki-
mondták, hogy a fenntartott sírhelyekért ezentúl 500 koronát kell izetni. 
Ezt a határozatot az 1923. február 25-én tartott számadó közgyűlés megvál-
toztatta, s 500 korona helyett 200 koronában állapította meg a megváltási 
díjat. Egyúttal azt is kimondták, hogyha valaki több sírhelyet akar a jövőben 
megváltani, azt csak a közgyűlés engedélyével teheti meg.

Hetyésy Sándor gondnok az 1924. február 13-i közgyűlésen azt jelen-
tette, hogy a Temetkezési Egylet bevétele 1923-ban 3146 koronát tett ki. 
Ezt az összeget átutalták a gyülekezet pénztárába. Az 1924. évi bevétel már 
elérte a 24 000 koronát. 1925. január 26-án a közgyűlés határozatilag ki-
mondta, hogy az új temetőben egy fenntartott sírhelyért 2 (kettő) aranyko-
rona megváltási díjat kell izetni.

Horváth Sándor gondnok az 1926. január 30-i közgyűlésen a Temetkezé-
si Egylet 1925. évi bevételét 680 000 koronában jelentette. 1926-ban pedig 
a sírhelymegváltás címén 390 000 korona folyt be.

Balogh Géza másodgondnok 1928. január 28-án tartott beszámolója 
szerint 1927-ben az Egylet bevétele 42,60 pengő volt. Balogh Géza indít-
ványára a közgyűlés elhatározta, hogy egy-egy megváltott sírhely árát 3 
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pengőről 4 pengőre emelik fel. 1928-ban a Temetkezési Egylet bevétele 38 
pengőt tett ki.

Farkas Elemér esperes 1929-ben sírmegváltás címén 4 pengőt izetett 
be a Temetkezési Egylet pénztárába. Az 1929. szeptember 8-án tartott köz-
gyűlés azonban visszautaltatta a be izetett összeget azzal, hogy neki a kért 
területet díszsírhelyként ajánlotta fel a gyülekezet.

Major János másodgondnok az 1930. február 19-én tartott közgyűlésen 
arról számolt be, hogy a Temetkezési Egylet bevétele 1929-ben 32 pengő 
volt.

A továbbiakban a gyülekezet jegyzőkönyveiben nem találunk adatokat a 
Temetkezési Egyletről. Farkas Elemér esperes-lelkész halála után megszün-
tették tevékenységét. A Temetkezési Egylet megvalósította kitűzött céljait. 
Közel 30 évi fennállása alatt megnagyobbodott a gyülekezet temetője, és a 
nagy kiadásokkal járó torok sem terhelték tovább a gyászoló családokat.

NŐEGYLET

A gyülekezet életéből szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a nők 
szíve mindig érzékenyebben szerzett tudomást a vezetőség felhívásáról, 
szemük pedig élesebben vette észre a szükséges teendőket és szerzett tu-
domást a hiányosságokról. Sokszor a fér i még meg sem látja a gyógyítandó 
sebet, arra már a nő be is kötözte azt.

Így volt ez a büki gyülekezetben is, melynek nő tagjai állandóan csinosí-
tották a templomot, ennek felszerelését bővítették, s meglátták azt is, hogy 
a községben mily sok árva, mily sok szegény gyermek sír ruha és kenyér 
után.

Mindezek arra ösztönözték az egyházközség vezetőségét és a nőtagjait, 
hogy egy társulatot, „egyletet” alakítsanak a nehézségek és a hiányosságok 
megszüntetése, illetve enyhítése érdekében. A Nőegylet 1880. augusztus 
15-én alakult meg özv. Jánosa Lajosné földbirtokos asszony indítványára. 
Az alapító tagok közül 17 fő izetett 2–2 forintot, 73 fő egy–egy forintot és 
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27 fő 50 krajcárt. Elnöknőnek özv. Jánosa Lajosnét választották meg, aki 
nagy buzgalommal vitte tovább a Nőegylet szervezését.

Céljaik között szerepelt: 1) a büki evangélikus templom belső felszerelé-
sének növelése és a templom csinosítása, 2) a szegény gyermekek segélye-
zése és 3) a szegény gyülekezetek támogatása.

Jánosa Lajosné 1883-ban a legnagyobb sajnálkozás mellett lemondott az 
elnöki tisztségéről, s helyette egyhangú lelkesedéssel Berzsenyi Gyulánét 
választották meg. 

Az 1885. január 14-én tartott közgyűlésen örömmel értesültek a hívek 
a Nőegylet további célkitűzéséről, mely szerint az összes gyűjtését, illetve 
tagdíját egy új orgona beszerzésére fordítja. Eddig is már ez az alap több jó 
lelkű adakozónak adományával együtt több mint 100 forintra emelkedett, 
mely összeget a Csepregi Takarékpénztárba helyeztek el.

Az alap minél gyorsabb növelése céljából a Nőegylet felszólította a gyü-
lekezet nőtagjait az egyletbe való belépésre azzal a megokolással, hogy ne-
mes céljukat, az új orgona beszerzését minél előbb meg tudják valósítani. 
Egyúttal felhívták a iókgyülekezeteket is a körükben létesítendő Nőegylet 
megalakítására. A felhívás nem maradt hatástalan, mert 1887-ben is 160 
forint gyűlt össze az új orgona alapjára. 

A Nőegylet áldozatkészsége meg is hozta a gyümölcsét, mert munkájá-
nak eredményeképpen 1892-ben megvalósulhatott az új orgona felállítása. 
Erről a nagy eseményről Guóth Ignác felügyelő az 1893. január 21-én tartott 
közgyűlésen számolt be, s kiemelte a Nőegylet tagjainak áldozatkészségét 
és a gyülekezet híveinek buzgóságát. „Olyan emléke az új orgona gyülekeze-
tünknek, melyre mindig büszkék lehetünk!” – állapította meg a felügyelő.

A következő években sem csökkent a Nőegylet áldozatkészsége. 1897-
ben a templom kivilágításához csillárokat vásároltak, hogy a mindennapi 
munka után a hívek az esti órákban is odaborulhassanak Isten oltára köré.

A gyülekezet 1903-ban megvásárolta az építendő új iskola részére szol-
gáló telket, melynek árát teljesen ki is izették. Ehhez nagy segítséget adott 
a Nőegylet. A telek megvásárlásához 1700 koronát adott át a gyülekezetnek, 
mely összeggel lehetővé tette, hogy a vételárat azonnal kiegyenlíthették.
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A Nőegylet vállalta, hogy az 1906. évi püspökfogadásra és papszentelés-
re a templomot kifesteti, melyhez 597 korona 22 illért áldozott. Ugyanak-
kor 500 koronával járult hozzá az új iskola felépítéséhez. 1908-ban pedig 
kifestették és újra aranyoztatták az oltárt, mellyel ismét tanújelét adta a 
Nőegylet a magasztos hivatásának.

1917-ben pedig, a reformáció 400. évfordulója alkalmából 1600 koronát 
juttatott a Nőegylet az új harangalap gyarapítására.

A Nőegylet tevékenysége az első világháborút követően nem szűnt meg. 
1921-ben az orgonának a háború folyamán elrekvirált sípjait újakkal pótol-
tatta, ugyanakkor az egyéb javításokat is tetemes költséggel elvégeztette.

A gyülekezet Nőegyletének köszönhető, hogy az egyházközség 63 hősi 
halottjának emlékét a templom északi falán elhelyezett márványtáblával 
örökítették meg.

1930-ban Mogyoróssy Gyula bakonyszentlászlói lelkész a megboldogult 
nagynénje, Koppányi Erzsébet emlékére, mint örökalapítványt, 100 pengőt 
küldött a büki Nőegyletnek.

A templom fennállásának 150. évfordulója alkalmából, 1935-ben a Nő-
egylet szeretetvendégséget rendezett, mely alkalommal több szegény isko-
lás gyermeket öltöztetett fel, ugyanakkor a templom kifestésére 700 pen-
gőt ajánlott fel. A templom szépsége, tisztasága, az oltárterítő készítése, a 
csillár vásárlása, a hősök emléktáblájának elhelyezése, az új orgona stb. 
mind-mind a Nőegylet áldozatkész munkáját dicséri – állapították meg az 
évforduló alkalmával.

A Nőegylet áldásos tevékenységét mutatta az 1939. évi karácsonyi ün-
nepség is, amelyen 32 ruhacsomagot és 70 ajándékcsomagot osztott szét a 
rászorulók között. 1943-ban pedig 60 szeretetcsomag és különböző tansze-
rek vártak a szegény gyermekekre. Csendes, de mindenkor szolgálatkész, 
áldozatvállaló munkáját dicséri a Nőegyletnek, hogy 1943-ban új oltárterí-
tőt adott a templomnak. 

A második világháborút követően sem lankadt a Nőegylet munkája, lel-
kesedése. Az 1946. évi szeretetvendégségből származó tiszta jövedelmet a 
templom villamosítására fordították.
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Az elkövetkező évek is sok-sok tevékenységét, áldozatkészségét mutat-
ják a Nőegylet tagjainak, akik ott munkálkodtak a templom felújításánál, 
az új paplak építésénél. Napjainkban pedig gondoskodnak a templom taka-
rításáról, virágosításáról. Hisszük, hogy a büki egyházközség nőtagjainak 
lelkesedése, hitükhöz való töretlen ragaszkodásuk nem szűnik meg, hanem 
az elődök példája nyomán tovább erősödik.

DALÁRDA

A Büki Olvasóegylet 1895. június 3-án tartott 25 éves jubileumi ünne-
pére négyhangú éneket is felvettek a műsorba, s ezen darab betanulására 
március hónaptól kezdve 30–32 fő összeállott Hajas Kálmán tanító veze-
tése mellett. A tagok a tanulóórákat hamarosan megkedvelték, mint kedé-
lyes szórakoztató összejöveteleket. Az ének jelentőségét pedig magukon is 
tapasztalhatták, miután a kezdet nehézségein átesve, a tanult dalok egyre 
szebb és teljesebb összhangba olvadva nemesítőleg és vidítólag hatottak 
rájuk.

Az elért eredményektől buzdítva a tagok belátták a dalárda fontos ne-
velő hatását, egyre sűrűbben nyilvánult meg az az óhaj: „Alakuljunk állan-
dó dalárdává!” Ennek megbeszélésére, illetőleg a dalárda megalakulására 
1895. május 22-én jöttek össze a dal kedvelői, a szépért lelkesedni tudók, 
és kimondották a dalárda megalakulását.

Az összegyűltek felkérték Farkas Elemér lelkészt a dalárda elnökének, 
aki ezt örömmel el is fogadta. Utána megtárgyalták a 18 paragrafusból álló 
alapszabályt és a 32 tagból álló dalárdát megalakultnak nyilvánították, 
majd az alapszabálynak megfelelően megválasztották a vezetőséget, kik a 
következők lettek:

Elnök: Farkas Elemér lelkész
Védnök: Guóth Ignác felügyelő
Karnagy: Hajas Kálmán tanító
Jegyző: Eősze Zsigmond segédlelkész
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Pénztáros: Németh Sándor
Háznagyok: Horváth Gyula és Balogh Sándor
Hajas Kálmán tanító, a Dalárda karnagya 1895. július 7-én azzal a kérés-

sel fordult a közgyűléshez, hogy a dalárda részére vásárlandó harmónium 
ki izetéséhez szükséges összeget előlegezze, melyet a dalárda majd rész-
letekben izet vissza. A közgyűlés felismerte a dalárda önképző és nevelő 
hatását, a szükséges összeget kamatmentesen előlegezte.

Farkas Elemér lelkész, mint a dalárda elnöke, 1896. január 18-ára össze-
hívott gyülekezeti közgyűléssel tudatta a dalárda tagjainak kérését, hogy a 
harmónium megszerzéséhez előlegezett 70 forintból 35 forintot engedjék 
el, mivel a megvásárolt harmóniumot az iskolai oktatásnál is felhasználják. 
A közgyűlés a dalárda kérését méltányolva a kölcsönzött összegből 35 Ft-ot 
elengedett.

A dalárda az első világháborúig zavartalanul folytatta működését. A gyü-
lekezet tagjai büszkék is voltak egyesületükre, mely Sopron megyében az 
első falusi daloskörök közé számított akár megalakulásának idejével, akár 
színvonalas éneklésével. A dalárda tagjai szorgalmasan jártak a próbákra, 
az általuk rendezett műsoros estjeik és táncmulatságaik pedig mindig él-
ményt jelentettek a község lakói számára. Nagyobb és jelentősebb egyhá-
zi ünnepeken az istentiszteletek áhítatának emelésével tűntek ki szépen 
hangzó éneklésükkel.

Az első világháború a dalárda tagjainak sorát is megritkította, ezért a 
vérzivataros esztendőkben be kellett szüntetnie működését. Csak a háború 
befejezése után folytathatta áldásos munkáját, amikor a közben nyugalom-
ba vonult Hajas Kálmán helyett Kisfaludy Károly kántortanító vette át a da-
lárda vezetését.

Az újjászervezett dalárda és a vele párhuzamosan működő i júsági egye-
sület évenként több színielőadás rendezésével is szórakoztatta a falu lakos-
ságát, magára vállalva az ismeretterjesztés munkáját is.

A dalárda vezetését az 1932. január 17-én tartott gyűlésen Czuppon Béla 
másodtanító vette át, aki nagy szakértelemmel és szorgalommal virágoztat-
ta tovább az egyesület munkáját, sikereket érve el szereplésükkel.
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A következő években egymás után alakultak meg a daloskörök a Csepregi 
járás területén, melyek nagyban hozzájárultak a dalkultúra terjesztéséhez a 
Répce folyó menti községekben. Ebben nagy szerepet vállalt Kotsits Zoltán, 
a dalos kerületi titkár, aki lelkes szervező munkájával egyre több község 
tanítóját nyerte meg a mozgalom számára.

Falvainkban egymás után rendeztek dalos találkozókat, dalosversenye-
ket, amelyeken a Büki Evangélikus Dalárda is mindig szerepelt. Első nyil-
vános szereplésük Csepregen történt, amikor 1936. július 5-én rendezett 
Liszt-emlékhangversenyen léptek fel. Erről a szereplésükről a Soproni Hír-
lap a következőket írta: „Különösen a csepregiek és az egészen iatal büki 
dalárda keltettek általános feltűnést szép szereplésükkel.” 

További munkájuk eredményeképpen az 1937. május 23-án Sopronban 
rendezett megyei dalosversenyen a Büki Evangélikus Dalárda a kezdők cso-
portjában az első díjat nyerte el.

Ugyanezen év június hó 20-án nagyszabású ünnepség keretében emlé-
keztek meg a dalárda fennállásának 40 éves évfordulójáról. Az egész gyüle-
kezetnek és az egész községnek ünnepe volt ez a nap, amelyen részt vett a 
járás 14 dalköre, közöttük a burgenlandi Locsmánd község énekkara is.

A büki dalos napra a környék lakossága is megmozdult. Eljöttek Bük-
re a járás vezetői, a községek papjai, jegyzői, tanítói, sok-sok iatal, hogy 
meghallgassák a magyar dal szépségét, és megjelenésükkel kifejezést ad-
tak a daloskörök iránti ragaszkodásuknak. A jubileumi kapcsolatos járási 
da losverseny nagyon szép anyagi és erkölcsi sikert hozott a jubiláló egye-
sületnek.

A dalárda 1938. május 22-én részt vett a Peresznyén tartott járási dalos-
versenyen, amelyen elnyerte a Faluszövetség által felajánlott aranyérmet.

A dalárda tagjai a dalolás mellett a község lakóinak szórakoztatásában is 
nagy szerepet vállaltak. 1939. március hó 4-én és 5-én nagy sikerrel adták 
elő Bősze Ferenc: Haragszik a pusztabíró című népszínművét, melynek be-
vételét a tervezett zászlójuk megvásárlására fordították.

Hosszú évek tervezgetései után 1939. június 18-án a dalárda elérkezett 
nagy örömünnepéhez, amikor zászlóját felavathatta. A zászlót saját ter-
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vezésük alapján Buvári Józsefné iparművész készítette el 470 pengőért a 
zászlótartó vállszalagjával együtt. 

A zászlóanyai tisztséget dr. Ajkay Istvánné (Kisfalud)89, az egyházmegye 
felügyelőjének felesége töltötte be, aki ez alkalommal 100 pengőt adomá-
nyozott az egyesületnek.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelyen Böjtös László az egy-
házmegye esperese hirdette az Igét, majd az igehirdetés után megáldotta a 
zászlót. Ezt követően a dalkör a „Szent oltárod zsámolyán” című karénekkel 
fordult az Egek Urához, kérve az ő áldását.

Az istentisztelet végeztével az evangélikus iskola udvarán folytatódott az 
ünnepség, melyet a Hiszekegy eléneklése vezetett be, majd dr. Ajkay István 
egyházmegyei felügyelő magas szárnyalású beszéddel méltatta a zászló je-
lentőségét.

A mély hatást keltő beszéd után dr. Ajkay Istvánné, a zászlóanya lépett 
az emelvényre, a zászlórúdba elhelyezte a zászlószöveget, felkötötte a zász-
lóanyai szalagot és átadta rendeltetésének. A dalkör nevében Fülöp Dezső 
lelkész vette át a zászlót azzal az ígérettel, hogy azt mindenkor a magyar 
kultúra teljes szolgálatába állítják.

Ezután a vendég daloskörök helyezték el a zászlón szalagjaikat jókíván-
ságaik kíséretében, majd megkezdődött a szögek elhelyezése a zászlórúdba 
szebbnél szebb jelmondatok kíséretében. 

Délután fél négy órakor a hősök emlékműjénél folytatódott az ünnep-
ség, ahol dr. Szabó Imre mondott emlékbeszédet. A beszéd elhangzása után 
a Szakonyi Római Katolikus és a Zsirai Daloskör haza ias énekszámokkal 
szerepelt.

A hősök szobrától a daloskörök és az itt összegyűlt nagyszámú közönség 
a Lökkös-féle vendéglő udvarába vonult, ahol a felállított emelvényen meg-
kezdődött a hangverseny, amelyeken hét dalkör szerepelt. Megnyitóként a 
résztvevő dalárdák Czuppon Béla vezényletével közösen adták elő Kárpáti 

89 Kisfalud: község 1950-ig Sopron vármegyében, azóta Győr–Moson–Sopron megyében. 
1973-ban egyesítették a szomszédos Mihályi községgel, de 1990-től ismét önálló 
település.
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Sándor: Kuruc Kassán újra magyar bakák járnak című dalát és Balázs: Itt ha-
gyom a falutokat című népdalegyvelegét. A közös kórus után a daloskörök 
egyenként léptek dobogóra és szebbnél szebb dalokkal gyönyörködtették 
az összegyűlt vendégsereget.

A hangverseny befejezése után Kotsis Zoltán, a dalos kerület titkára osz-
totta ki a Faluszövetség emlékérmeit a résztvevő daloskörök között. Az ün-
nepség reggelig tartó táncmulatsággal fejeződött be.

A dalárda a következő esztendőkben is nagy lelkesedéssel folytatta neve-
lő, kultúraterjesztő tevékenységét. Ezt a munkáját zavarták meg a háborús 
viszonyok. Megszűntek a dalosversenyek, az előző évek dalos megmozdu-
lásai, melyek egész vidékeket mozgattak meg. Ezért a dalárda szereplései 
kivétel nélkül zárt körben folytak le. Adventben, karácsonykor, nagyböjt 
idején és húsvétkor a templomban énekeltek vallásos kórusokat. Március 
15-én pedig a hősi emlékműnél rendezett haza ias ünnepségeken szerepel-
tek haza ias művekkel.

A háború évei alatt sem maradtak el a színelőadások, melyek egyrészt 
a tagok összetartását, másrészt pedig az egyesület anyagi alapjának meg-
teremtését szolgálták. 1941. december 27-én és 28-án nagy sikerrel adták 
elő Erdélyi Mihály: Becskereki menyecske című operettjét. Szilveszter esté-
jén pedig a hagyományok báljukat rendezték meg a Csik-féle vendéglőben. 
1943-ban Kőrössy: Aranykalász című operettjével szerepeltek a falu közön-
sége előtt.

1943. december 19-én újabb ünnepnapja volt a dalárdának. Ezen a na-
pon adta át Kotsis Zoltán megyei főtitkár a Magyar Dalosszövetség kitün-
tetését Czuppon Béla karnagynak, Balogh Sándor jegyzőnek és Bedy Gyula 
alelnöknek.

A következő két esztendőben a tagok és a karnagy katonáskodása miatt 
csak nagyon ritkán tudtak összejönni próbákra, szereplésekről pedig szó 
sem lehetett. A próbák és szereplések emlékei azonban tovább éltek ben-
nük, és akik a háborúból hazatérhettek, csak arra vártak, hogy minél előbb 
békés napokra virradjanak.
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A nagy világégést követően 1945 őszétől a dalárda tovább folytatta mű-
ködését, mely főként templomi szereplésekben nyilvánult meg, de részt 
vettek községi szervezetek által rendezett haza ias ünnepségeken is. 1946-
ban már három színelőadást rendeztek. A tavasz folyamán Herczeg Ferenc: 
Gyurkovics lányok című vígjátékát, nyáron Cserháti: Huszárkisasszony című 
operettjét, a karácsonyi ünnepek alatt pedig Erdélyi Mihály: Csavargólány 
című operettjét adták elő. 1947-ben újabb előadással szerepeltek. Kará-
csonyra Kőrössy Zoltán: Gellérthegyi kaland című operettjét tanulták be, 
1948. március 14-én és 15-én Mikszáth Kálmán: A Noszty iú esete Tóth Ma-
rival című vígjátéka került előadásra.

Az egyházi jellegű iskolák államosítása a nagy múltú egyesület felbomlá-
sát jelentette. Egyházi jellegű egyesület továbbra nem működhetett az isko-
lában, az eddigi karnagya, Czuppon Béla, aki az állami iskola igazgatója lett, 
nem vezethette tovább a dalárdát. Ez az intézkedés megpecsételte a dalárda 
sorsát is, és 1949-ben feloszlott. Ezzel nemcsak az egyházközség lett sze-
gényebb, hanem a magyar dalkultúra is, mert egy fél évszázadig működő 
egyesület szüntette be működését, mely a magyar dal ápolásán keresztül a 
magyar hazaszeretetre való nevelésnek is egyik bázisa volt.



311

A TAKARÉKMAGTÁR

A gyülekezet fennállásának első évszázadában mindig sok gondot jelen-
tett a kiadásaihoz szükséges anyagi alapok előteremtése. Amint az előzők-
ben leírtakból is értesülhettünk, több ízben leégtek az egyházközség tulaj-
donát képező épületek, vagy bővíteni, javítani kellett ezeket. Fizetni kellett 
a tisztviselőit: a lelkészt és a tanítókat, melyekhez a szükséges fedezetet 
a hívekre kivetett egyházközségi adó beszedéséből teremtették elő. Ez az 
adó rendszerint terményből, ritkábban pénzből állott. A hívek pedig nem 
egyenlő anyagi körülmények között éltek, így mindig akadtak olyanok, akik 
nem tudták be izetni a rájuk kivetett adót. Ez pedig a költségvetés egyenle-
gének hiányához vezethetett.

E veszély elhárítása egyre többször hangzottak el javaslatok, melyek egy 
tartalékalap megteremtését célozták. Ezen javaslatok 1884. augusztus 31-i 
gyűlésen konkrét formát öltöttek, amikor Berzsenyi Gyula felügyelő egy 
takarékmagtár felállítását indítványozta. Ennek létrehozására a felügyelő 
elnöklete alatt egy bizottságot választottak azzal a feladattal, dolgozza ki a 
takarékmagtár szabályzatát, célkitűzéseit, kezelését, tulajdonjogát és egyéb 
vonatkozásait.

A bizottság tagjai lettek: a két gondnok: Balogh Gyula és Cséry László, 
valamint Ábrahám István, Balogh Sámuel, Balogh Sándor, Hetyésy László, 
Mesterházy József, Németh János, Szabó Imre, Szabó István és Szedenits Ist-
ván egyházközségi tagok. 

Az 1884. szeptember 21-án tartott gyűlésen a megválasztott bizottság 
jelentést tett a takarékmagtár felállításáról, és a gyűlés úgy döntött, hogy a 
takarékmagtárt önkéntes adakozások útján hozzák létre.

Az 1884. december 14-i közgyűlésen a hívek egyhangúan kimondták a 
takarékmagtár felállítását, és ennek kezelésére Berzsenyi Gyula felügyelő el-
nöklete alatt bizottságot választottak, melynek tagjai lettek: Németh István 
és Szedenits István Felsőbükről, Cséry László és Szabó István Középbükről, 
Domonkos Pál, Francsics Ferenc, Hetyésy László és Mesterházy József 
Alsóbükről. Az összegyűlt gabona tárolásához szükséges helyet a felügyelő 
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biztosította ideiglenesen. A közgyűlés határozattá emelte azt is, hogy a ta-
karékmagtár jövedelme és haszna felett csak az alapítók és utódaik rendel-
kezhetnek, a személyes hozzájárulás azonban továbbra is nyitva áll minden 
gyülekezeti tag részére.

Amint a gyűlés megállapította, szükséges a takarékmagtár felállítása 
azért is, „mert a gyülekezet látta azt a veszélyt, amely a büki cukorgyárnak 
folytonos terjeszkedése s birtokvásárlása folytán lételét fenyegeti, látva, hogy 
a gyári társulat egyházunkat semmivel sem segélyezi, lételének megmentése 
végett elhatározta: egy nagyobb alaptőke gyűjtésének megkezdését. Ezen célt 
kívánja a magtár által is elérni.” (Z  E : A  . . . 

 , 16. )
Az 1885. január 21-i közgyűlésen a felügyelő örömmel jelentette, hogy a 

takarékmagtárra 2615 liter búzát, 1850 liter rozsot és 20 forint készpénzt 
írtak alá a gyűjtés során, melynek legnagyobb részét az aláírók be is izet-
ték. E bejelentéssel a takarékmagtár hivatalosan is megalakult, és az alábbi 
szabályok szerint elkezdhette működését.

I. A takarékmagtár célja

A gyülekezeti izetéseken könnyíteni, vagyis általa idővel a rendes és 
rendkívüli terhek kivetését, ha egészen megszüntetni nem is, de lehetőleg 
lejjebb szállítani azok részére, kik a magtárhoz a felállításakor vagy pedig 
utóbb hozzájárultak.

II. Létrehozása

önkéntes adózások útján történik, mely kegyes adomány elsősorban 
gyülekezetünkbeli híveknek, ha olyanok nem találtatnának a magtár ala-
pítói által időnként meghatározott kamatláb mellett kölcsön adatnak, és a 
kamat mindaddig a tőkéhez csatoltatik, míg eléri azon gabonaösszeget, me-
lyen túl hitelképes kölcsönvevő nem találtatik.
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III. A magtár kezelése

A gyülekezeti conventben választott bizottsági tagok által eszközölte-
tik. E célból egy nyolctagú bizottság választatik hat évre oly formán, hogy 
minden három évben a bizottság fele kilép, de újra megválasztható: az első 
három év után sorshúzás fogja a kilépő tagokat kijelölni, mely után minden 
három évben azok lépnek ki, kik hat évüket már kitöltötték. Ezen nyolctagú 
választmány intézkedik a magtár minden ügyei felől, választ a maga kebelé-
ből egy elnököt, egy jegyzőt és egy magtárost.

a) Az elnök kötelessége összehívni a választmányt tanácskozásra, ami-
dőn annak szükségességét látja és a végzéseket hitelesíteni, valamint 
az egész magtári kezelésre gondosan felügyelni.

b) A jegyző kötelessége a választmány tanácskozásait és határozatait 
írásba foglalni, s erről az illető feleket tudósítani.

c) A magtáros kötelességei: a magtárt kezelni, a bevételeket és a kiadá-
sokat a választmány határozatai szerint teljesíteni, a kamatokat ki-
számítani, a hátralékosokat és a kölcsönvevőket a választmánynak 
bejelenteni.

d) A bizottság a magtár kezelése felől összes vagyonával felelős lévén, 
saját maga határozza meg a kamatlábat és ítéli meg a kölcsönkérő hi-
telképességet, valamint azon feltételeket is, melyek szerint a kölcsö-
nöket kezesség vagy anélkül adományozza, nem különben a kölcsön 
mennyiségét is.

IV. A magtár tulajdonjoga

Az alapítók és azok utódaié oly formán, hogy jövedelme csakis ev. egy-
házi és iskolai célokra használtathatók, ha pedig bármely okból a magtár 
valaha feloszlanék, akkor a gabona eladatik és ára csupán a fent nevezett 
célokra fordítható.
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V. A magtár pénzzé változtatása

Azon nem várt esetben, ha a gabonát kamatra kiadni nem lehetne, akkor 
az pénzzé változtatik s ez adatik ki a hitsorsosoknak, vagy ha ilyen kölcsön-
kérők nem találtatnának, más hitelképes egyéneknek vagy a kezelő bizott-
ság határozata szerint valamely takarékpénztárnak.

VI. A kezelő bizottság maga

fogja meghatározni mindenkor azon szabályokat, melyek szerint kölcsö-
neit adományozza, amiért is egy kölcsön adási szabályzatot fog kidolgozni, 
melyet jóváhagyás végett a gyülekezeti convent elé köteles terjeszteni.

Ezen alapszabályok az 1885. évi január 21-én tartott conventben felol-
vastatván helyben hagyattak és elfogadtattak.

Jegyzette:
Baranyai Mihály     Berzsenyi Gyula
jegyző      felügyelő

(A  1885.  21-    9. 
)

1885. január 21-ig a következőkben felsorolt gyülekezeti hívek az alábbi 
mennyiségű gabonát, illetve készpénzt izették be a takarékmagtár céljaira:
(A  1885.  21-    7. 

)
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Sorszám Az adakozók neve Búza               Rozs Készpénz
liter Forint

1. Ábrahám István 60 - -
2. Ágoston István 30 - -
3. Ábrahám Ferenc 20 - -
4. Bedi István 60 - -
5. Baranyai Mihály 60 30 -
6. Balogh József 30 30 -
7. Özv. Balogh Jánosné 40 40 -
8. Balogh Ferenc 60 30 -
9. Özv. Balogh Istvánné 40 40 -
10. Balogh János 40 40 -
11. Büki Cukorgyár - - 5

12. Balogh Sámuel 30 30 -
13. Balogh Sándor 30 30 -
14. Balogh Gyula 40 40 -
15. Berzsenyi Gyula úr 200 200 -
16. Csonka István 35 - -
17. Cséry László 25 20 -
18. Domonkos Pál 20 20 -
19. Fekete György 10 10 -
20. Francsics Ferenc 60 60 -
21. Fekete Sándor 20 20 -
22. Fekete Pál 20 - -
23. Fekete János 20 20 -
24. Gyurácz János kovács 50 - -
25. Gyurácz Ferenc - 30 -
26. Görbicz Ferenc 40 40 -
27. Gazdag István 20 - -
28. I j. Görbicz Ferenc - 35 -
29. Giczi János 15 15 -
30. Gyurátz János faragó 15 - -
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Sorszám Az adakozók neve Búza               Rozs Készpénz
liter Forint

31. Gyurácz Pál templomközi 20 - -
32. Gyurácz Pál 30 - -
33. Guóth Ignác úr 200 200
34. Hetyésy János 50 50 -
35. Hetyésy László 30 30 -
36. Hetyésy Károly 40 40 -
37. Hetyésy Sándor 30 30 -
38. Hetyésy Pál úr 80 - -
39. Hasza Gergely 20 - -
40. Horváth János 30 30 -
41. Horváth Sándor - 30 -
42. Huszár János 20 - -
43. Hetyésy Lajos 30 30 -
44. Hetyésy István - 20 -
45. Hetyésy Kálmán - 10 -
46. Horváth Ferenc 40 - -
47. Mesterházy József 60 - -
48. Mogyoróssy Pál 60 - -
49. Mesterházy Lajos 60 - -
50. Major János 20 - -
51. Nagy István úr képviselő - - 2
52. Németh Pál 30 30 -
53. Németh István 20 20 -
54. Nemes Pál - 15 -
55. Németh György 30 - -
56. Nemes István 20 - -
57. Németh Ferenc 20 20 -
58. Németh Samu - 20 -
59. Németh Jánosné özvegy 30 30 -
60. Ósbáth János 25 - -
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Sorszám Az adakozók neve Búza               Rozs Készpénz
liter Forint

61. Szabó Imre 30 30 -
62. Szedenics István 40 - -
63. Szabó István - - 4
64. Szabó János 60 - -
65. Szedenics János - - 2
66. Szabó Sándor 30 - -
67. Szedenics Pál - - 2
68. Szente György tanító - 60 -
69. Taródy János - 30 -
70. Tóth János - 30 -
71. Tamaska Sándorné - 60 -
72. Thék Sámuelné 40 - -
73. Kotsis Pál 30 30 -
74. Komjáthy János úr 120 60 -
75. Kocsis József 30 30 -
76. Kiss Samu 30 30 -
77. Kotsis István 60 - -
78. Kelemen István 60 - -
79. Koppányi Lajos úr - - 2
80. Kisfaludy István - 40 -
81. Udvardy Jánosné 30 30 -
82. Jaeger Gusztáv úr - - -
83. Jánosáné asszonyság - - 2
84. Zongor Endre esperes úr 100 - -
85. Szabó Samu 30 - -
Eddig 
befolyt 
összesen

2775 1815 20
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Sokáig nagy problémát okozott a takarékmagtárba összegyűjtött gabo-
na elhelyezése. Ideiglenesen Berzsenyi Gyula felügyelő, a takarékmagtár 
gondnoka adott helyet a gabonának, azzal, hogy a gyülekezet gondoskodjék 
megfelelő tároló helyről. Ezt 1866-ban sem sikerült biztosítani. Ekkor Guóth 
Ignácot kérték fel arra, hogy adjon helyet a takarékmagtárnak. A nemleges 
válasz elhangzása után a konvent úgy döntött, hogy az iskola padlását ala-
kítják át gabona tárolására. Ez meg is történt.

A takarékmagtár megszervezése azt bizonyította, hogy az elkövetkezen-
dő évtizedekben betöltötte azt a célját, amire felállították.

Most kísérjük végig állományának alakulását egészen megszűnéséig, 
1934-ig.

Év Árpa Búza Rozs Készpénz
liter Forint Krajcár

1885. - 3330 2220 20 -     
1886. - 3985 3060 - -
1889. - 4970 4000 76 85
1890. - 5430 4363 80 10
1891. - 5890 4740 80 10
1892. - 6375 5275 86 25
1893. - 5030 5185 188 45
1894. 3365 3875 352 20
1895. - 3960 2910 367 58
1896. - 4145 4235 395 26
1897. - 4720 4440 504 99
1898. - 5208 4928 526 47
1899. - 4955 3566 551 40
1900. - 4735 3220 1525 40
1901. - 4945 3536 1594 65
1902. - 5140 3494 524 12
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Év Árpa Búza Rozs Készpénz
liter Forint Krajcár

1903. 62 3749 2807 800 38
1904. 132 2827 2140 1072 65
1905. 145 2825 2274 1167 76
1906. 142 2322 200 310 88
1907. 152 2500 2310 328 51
1908. 170 2277 2279 443 61
1909. 182 2263 2485 451 39
1910. 206 2297 2462 505 61
1911. 226 2081 2151 632 9
1912. 355 2337 2334 62 67
1913. 375 2115 2275 159 16
1914. 411 1810 1830 338 20
1915. 447 1832 1915 431 60
1916. 484 1814 2037 512 35
1917. 564 2034 2477 784 9
1918. 444 1724 1832 1104 78
1919. 444 1768 1891 1424 95
1920. 444 1761 1891 2214 8
1921. 473 1967 2035 3211 -
1922. 511 1992 2215 7949 99
1923. 539 2148 2363 7569 99
1924. 552 2359 2552 7969 99
1925. 591 2542 2767 7969 99
1926. 186 2010 2159 - -

mázsában Pengőben
1927. 1,09 16,01 13,39 401 71
1928. 0 0.99 2,37 1263 85
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1929-től kezdve megszüntették a gabona tárolását, a takarékmagtár tő-
kevagyona: 1226,47 pengő. Ebből a gyülekezeti pénztárba kölcsönként át-
utaltak 1225,47 pengőt. A gyülekezeti magtár jelenlegi vagyona: 1,00 pen-
gő, mely a Csepregi Takarékpénztárban van elhelyezve.

1930-tól 1934-ig a takarékpénztár vagyona változatlanul 1,00 Pengő 
maradt. A takarékmagtárt 1934-ben felszámolták.

Most pedig ismét térjünk vissza a takarékmagtárat érintő egyéb esemé-
nyek tárgyalására.

Berzsenyi Gyula felügyelő és a takarékmagtár magtárosa 1887. július 
24-én tartott gyűlésen − mivel elköltözött a községből − a gyülekezetben 
viselt tisztségeiről lemondott. Fáradozásaiért a hívek köszönetüket fejezték 
ki részére. Helyébe magtárossá Baranyai Mihályt, a gyülekezet jegyzőjét vá-
lasztották meg, a gondnokokat pedig megbízták azzal, hogy egy megfelelő 
magtárhelyiségről gondoskodjanak.

Sokszor okozott gondot a takarékmagtár vezetőségének az a körülmény, 
hogy a gabona a téli időszakra bennmaradt a magtárban, mely növelte a tá-
rolás nehézségeit. Ezen úgy segítettek, hogy a felesleges gabonát eladták.

Baranyai Mihály takarékmagtáros 1892. január 20-án örömmel jelentet-
te a közgyűlésen megjelent híveknek, hogy évről évre egyre nagyobb ered-
ményt értek el a szegények megsegítésében a takarékmagtár segítségével.

Az 1897. január 16-i gyűlésen Farkas Elemér lelkész a püspök, Gyurátz 
Ferenc kívánságát tolmácsolta a híveknek, mely szerint, akik még nem lép-
tek be a takarékmagtárba, azok is sorakozzanak fel az alapítók sorába. A 
gondnokokat pedig felkérte a tagok toborzására. E szervezésnek meg is lett 
az eredménye, mert 58 taggal bővült a takarékmagtár tagjainak száma az 
1897. évben. Ezek pedig a következők:
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Sorszám A belépett tagok neve Búza Rozs Készpénz
liter forint krajcár

1. Giczi Sándor 30 30 - -
2. Ágoston Sándor 30 30 -
3. Kebelei István szabó - - - 50
4. Görcsei János 20 20 - -
5. Taródy Sándor - 40 - -
6. Kebelei Ferenc 40 - - -
7. Mestery Károlyné - - 1 -
8. Fekete Pál Mihácsi udvar 25 25 - -
9. Id. Takács János - - 1 -
10. Bander Ignác - - 1 -
11. I j, Fekete Ferenc - - 1 -
12. Gyurátz Samu 30 30 - -
13. Szűcs Sándor - - 1 -
14. I j. Kotsis Ferenc - - 1 -
15. Balogh István 30 30 - -
16. Kotsis Sándor 20 20 - -
17. Mogyoróssy Ferenc 20 - - -
18. Mogyoróssy József 30 - - -
19. Taródy Gyula - 30 - -
20. Francsics István - - - 50
21. Id. Németh Ferenc - - - 50
22. Id. Takács János (Andor) - - 1 -
23. Hasza Sámuel - - - 50
24. Horváth Vincéné - - 2 -
25. Takáts Pál - - - 50
26. Özv. Balogh Sándorné 10 10 - -
27. I j. Nemes János - -- - 50
28. Németh Pál (Szalai) - - - 50
29. I j. Ábrahám István - - - 50
30. Szalay János - - - 50
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Sorszám A belépett tagok neve Búza Rozs Készpénz
liter forint krajcár

31. Dr. Torkos Elek - - - 50
32. Takáts István (Andor 

Pista)
- - - 50

33. Id. Petrovits István Köz. 
Bük

25 - - -

34. Kebelei János 15 15 -- -
35. Görbitz István Középbük 20 20 - -
36. Balogh Zsigmond 30 - - -
37. Németh Samu 

(Kelemen)
- - 1 -

38. Joó Dénes - 30 - -
39. Kolonits József K.Bük - - 1 -
40. Simon János (Pallér) - - 1 -
41. I j. Kotsis József 20 - - -
42. Gyurátz Jánosné K.Bük 10 10 - -
43. Büki József K.Bük - - 1 -
44. Takáts József K.Bük - - 1 -
45. Fekete Ferenc K.Bük - - 1 -
46. Istenits István K.Bük - - - -
47. Theiering György 

Kereskedő
- - - -

48. Barabás János K.Bük - - - -
49. Nemes Ferenc id. K.Bük 30 - - -
50. Fekete Pál F.Bük 40 - - -
51. Thék János F. Bük 20 20 20 -
52. Id. Németh János F. Bük. 10 10 10 -
53. Major István F.Bük - - - -
54. I j. Németh János F. Bük 30 - - -
55. Németh Gyula F.Bük 20 20 20 -
56. I j. Németh Samu F. Bük 20 20 20 -
57. Petrovits István A. Bük - - - -
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58. Németh Pál (Mihácsi-
udvar)

- - - -

Összesen 
jegyzett: 

575 410 27 50

(A gyülekezeti takarékmagtár alapítóinak és a később belépőknek neveit 
megörökítettük azért is, mert ezzel összehasonlítást tehetünk a még ma is 
élő családokéval. Ez az összehasonlítás pedig azt mutatja, hogy sok család-
névvel ma már nem találkozhatunk, mert ezek a családok vagy elköltöztek 
a községből, vagy pedig kihaltak, és csak a temető síremlékein olvashatjuk 
nevüket!)

Baranyai Mihály betegségére és hajlott korára hivatkozva a magtárosi 
tisztségéről 1898. január 19-én tartott közgyűlésen lemondott. A gyüleke-
zet egyöntetű bizalma azonban a további maradásra kérte, aki erre engedett 
a kérésnek, és a következő időre is vállalta a magtárosi teendőket. Még öt 
esztendeig látta el felelősségteljes munkáját, amikor 1903. január 22-én a 
valóban megrendült egészségi állapotára való tekintettel kérte felmentését. 
A gyülekezet méltányolta magas korát is, a felmentést megadta, és köszöne-
tet mondott lelkiismeretes munkájáért.

A közgyűlés Hetyésy László gyülekezeti tagot választotta meg 
magtárosnak, a magtárosi ellenőrnek pedig Gyurátz Samut kérte fel.

Az 1905. február 4-én tartott közgyűlésen örömmel állapították meg a 
takarékmagtár állományának gyarapodását, s Hetyésy László magtáros a 
jelentésében külön kiemelte, hogy a góri hívek 120 l búzát, 120 l rozsot és 
61 l árpát, a szelesteiek pedig 42 l búzát adtak a magtár céljaira.

Többen kifogásolták, hogy a takarékmagtárból kölcsönképpen kiadott 
gabona után 10 %-os kamatot szednek, melyet magasnak tartottak. Erről 
tárgyaltak az 1905. november 19-i gyűlésen. Megállapították, hogy a 10 
%-os kamat nem felel meg a törvényes kívánalmaknak, mert egy esetle-
ges pörösködés alkalmával a gyülekezetet, mint uzsoráskodót, meg is bün-
tetnék. Farkas Elemér lelkész a kamatlábnak 8%-ban való megállapítását 
ajánlotta, melyet a gyűlés el is fogadott.
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1905-ben a szelestei hívek újabb 40 liter búzát ajándékoztak a takarék-
magtárnak.

A magtárba beadott gabona mértékegységéül a litert használták. A gyor-
sabb mérés elvégzésére Hetyésy László magtáros egy 4 literes mérték elké-
szítését kérte, melyet el is határoztak.

Cséry László, az egyik magtárkezelő öreg korára való tekintettel lemon-
dott megbízatásáról, és helyette i j. Kocsis Józsefet választották meg: 1908. 
január 21-én. 

Az 1913. január 22-i közgyűlésen Hetyésy László magtáros, miután idő-
közben gondnoknak választották meg, állásáról lemondott. Hűséges és lel-
kiismeretes szolgálataiért a hívek köszönetüket fejezték ki. Helyébe Szabó 
Kálmánt választották meg magtárosnak, a segédmagtárosi teendők ellátá-
sával pedig Hetyésy Sándort bízták meg. 

A világháború okozta anyagi nehézségeket méltányolva Popovics János 
120 liter búza és 610 liter rozstartozását elengedték, ezeket törölték a „tar-
tozások jegyzékéből”. A gyülekezet ezzel a tettével is megmutatta a segítését 
a rászorultakon.

1919. február 26-án Szabó Kálmán magtáros leköszönt hivataláról, s 
helyébe Francsics Samu egyházközségi tagot választották meg egyhangú-
lag. A magtáros megnövekedett feladatának segítésére az 1920. január 29-i 
gyűlésen Hetyésy Sándort, I j. Kocsis Józsefet és Gyurátz Samut kérték fel, 
melyet ők el is fogadtak.

Francsics Samu magtárkezelő más irányú és fontos elfoglaltságára való 
hivatkozással állásáról 1922. január 25-én lemondott. A köz érdekében 
igaz önzetlenséggel, példás hűséggel teljesített munkálkodásáért a közgyű-
lés köszönetét fejezte ki. Magtárosnak Szabó Jánost választották meg, aki 
1926-ban bekövetkezett haláláig látta el ezt a feladatot. Róla a lelkész mint 
„igazi öreg zsoltárosról” emlékezett meg, kinek helye sohasem maradt üre-
sen, sem nyáron, sem télen. „Áldás legyen emlékén!” − fejezte be a lelkész a 
róla szóló méltatást.

A közgyűlés egyhangúlag Németh Sándort választotta meg magtárkeze-
lőnek az 1927. január 30-án tartott összejövetelén. 
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1928. január 28-án a közgyűlés határozatilag kimondta, hogy a kint levő 
kölcsönöket az 1928. év végére felmondja, és amennyiben az adósok nem 
tudnának vagy nem akarnának izetni, a tartozásokat a jótállóktól fogják 
behajtani. Ez a határozat már a takarékmagtár megszüntetésének jele volt. 
Egy év múlva, az 1929. január 30-i gyűlésen már azt mondták ki, hogy a fel-
mondott tőkék vissza izetését még két hétig gabonában is elfogadják, azon-
túl azonban már csak készpénzben.

Amint az előzőkben is tárgyaltuk, 1930-tól kezdve a takarékmagtár va-
gyona csupán 1 pengő maradt, majd 1934-ben ezt is felszámolták. Működé-
sének évtizedei bizonyították, hogy a takarékmagtár betöltötte azt a célját, 
melyet megalakulásakor kitűztek számára. 

ADOMÁNYOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK

A gyülekezet létét, fennmaradását nemcsak az előírt és minden hívő szá-
mára kötelezőnek tartott egyházközségi adó izetése biztosította, hanem a 
lelkiségből, vallásos meggyőződésből fakadó adományok és alapítványok is 
segítették.

Erről az adakozásról már a gyülekezet újjászületésének évében, 1784-
ben is meggyőződhettünk, amikor Horváth László és neje egy ezüst kelyhet 
ajándékozott a templomnak.

Kovácsics János tanító pedig 1839-ben bekövetkezett halála előtt egy 
kishold (1000 öl) szántóföldet hagyott a gyülekezetre végrendeletében, 
mely hagyatékot hamarosan el is adtak azért, hogy a gyülekezetet ért tűz-
károkat így gyorsabban felszámolhassák.

Baranyai László felügyelő 1860. május 17-én tett ígéretet arra, hogy az 
evangélikus iskola részére 100 forint alapítványt tesz, melyről szóló alapít-
ványlevelet csak 1863. február 8-án adta át a gyülekezet vezetőségének. 
Ennek az alapítványnak 6%-os kamatát a szegény sorsú iskolás gyermekek 
segélyezésére kellett fordítani az alapítványtevő rendelkezése szerint. 
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Németh István i jú legény halála előtt 40 Ft-ot hagyott az egyházra, mely 
összeget az örökösök, vagyis testvérei: Németh Éva, férjezett Gyurátz Pálné 
és Németh Julianna, férjezett Bognár Jánosné közösen izették meg.

Károvits György 1/5 házrészt hagyott a gyülekezetnek. Ezt Guóth Ignác, 
Kiss Dávid és Hetyésy István 30 forintra becsülték, mely összeget a ház töb-
bi részét bíró Ábrahám György izette be a gyülekezet pénztárába.

Taródy János, a gyülekezet buzgó tagja 1863. augusztus 23-án kelt vég-
rendeletében az egyháznak 100 forintot adott. 

Végrendelete 3. pontjában a következőképpen foglalta össze végaka-
ratát:

„Az alsóbüki evang. gyülekezet templomára hagyok Egyszáz osztrák érté-
kű Forintokat azon megjegyzéssel, hogy a 100 Ft tőkének csak évi kamatjai 
fordítassanak a templom szükségeire, a tőke pedig mind addig fönt álljon, 
míg a templomnak vagy elemi csapás, vagy más szerencsétlenség által te-
temes kiadásai miatt nagy szüksége lesz rá, ellenben a kamat izetés ideje a 
holtom utáni első Szent Pál napkor fog kezdődni.”

Özv. Fejér Ferencné, szül. Jánosa Judit 1867-ben 200 forintot adott, mely 
után járó kamatokat az egyházi hivatalnokok izetésének javítására kellett 
fordítani: „fele részben a lelkész, fele részben a tanítónak adassék.”

Lurmán József volt acsádi lakos, majd a felsőbüki cukorgyár munkása 
végrendeletében az összes vagyonát, 91 forint 99 krajcárt osztrák értékben 
a büki gyülekezetnek hagyományozta.

Jánosa Lajos az 1870-es évek elején 200 forintos alapítványt tett, mely-
nek kamatait később, halála után a családtagok nem izették be. Ennek 
tisztázására csak 1878-ban került sor, amikor özv. Jánosa Lajosné a 200 Ft 
alapítvány elmaradt kamatait rendezte. Hosszú évekig húzódott a 200 fo-
rint alapítvány tőkéjének be izetése is, és csak 1880-ban került rá sor. Ezt 
az összeget a Csepregi Takarékpénztárba helyezték, s kamatait a lelkész és 
a tanító izetésének javítására fordították a végrendeletben foglaltaknak 
megfelelően.

Baranyai László hagyatékával is hasonlóképpen járt a gyülekezet. Tarto-
zása 1877-re 191 forint 9 krajcárra növekedett, melynek meg izetése érde-



327

kében már az egyházmegyei gyűléshez fordult a gyülekezet. Csak 1878-ban 
izette meg az alapítvány kamatát, a 6 forintot, mely összeget iskolai célra, 

természettani ábrák vásárlására fordították.
Balogh Lajos, a büki születésű lelkész végrendeletében 2800 Ft összeget 

jelölt meg, mely összegből ki izették a testvérei részére hagyományozott 
1600 forintot a végrendelet évében, 1878-ban. A továbbiakban ki izették 
adósságait, a feleségének, Makovszky Zsuzsannának járó részt. Ezek után a 
gyülekezetnek 282 forint jutott.

1879-ben Hetyésy Ferencné a templom belsejének csinosítására 220 fo-
rintot adományozott. Ebből az összegből kifestették a templomot, és a kar-
zati padokat kijavították.

Ugyancsak 1879-ben Thék Sámuel hagyott 400 forintot a gyülekezet ré-
szére.

Baráth Imréné, szül. Görbitz Julianna 1883-ban a templom szépítésére 
100 forintot hagyományozott.

Az elhunyt Radó Dániel 1884-ben a templomra 200 forintot, az iskolára 
pedig 100 forintot hagyott.

Mesterházy Lídia asszony 50 Ft-ot adott a gyülekezetnek 1884-ben.
Baranyai László alapítványának ügye csak 1885-ben záródott le, amikor 

Baranyai László meghalt. Az alapítványt csak az örökösökkel tudták telje-
sen elrendezni, akik a még fennálló tartozást, 52 forintot be izettek a gyü-
lekezet pénztárába. Ebből az összegből a szegény tanulók részére vettek ol-
vasókönyvet, míg a másik részéből Borsody János tanítót jutalmazták meg 
azért, mert Szente György kántortanító helyettesítését is ellátta, délelőtt a 
nagyobb gyermekekkel, délután pedig a kisebb tanulókkal foglalkozott.

A cukorgyár igazgatósága a gyülekezet kérésére 1886-ban és 1887-ben 
100–100 forintot adott az egyház céljaira.

Takács József középbüki lakos 1896-ban 40 forintot hagyott a gyüleke-
zetnek.

Az 1896. október 11-i jegyzőkönyv 1. pontja szerint Hetyésy Pálné, szü-
letett Polácsek Julianna a gyülekezet részére 15 hold földet adományozott 
az alábbi részletezéssel:
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A Lócsra vezető Keresztdűlőben 13 holdat, melyből 5 holdat, a falu felé 
eső szélén a gyülekezetnek, mellette 4 holdat a lelkésznek, további 2 holdat 
a felső osztályok és újabb 2 holdat az alsó osztályok tanítója használatára. 
Az Egres alatti dűlőben pedig 2 hold rétiföldet a lelkész haszonélvezetére.

A közgyűlés örömmel vette tudomásul a nagy értékű adományt, s a 
„nemeslelkű” úrnő nevét mind a jegyzőkönyvben, mind a gyülekezet „Arany-
könyvében” megörökítette.

A további rendelkezés szerint a 2 hold rétiföld fejében, melyet a lelkész 
haszonélvezetére rendelt Hetyésy Pálné, a haszonélvező lelkész köteles a 
végrendelet értelmében a sírját gondozni.

Az 1901. április 29-i közgyűlésen a lelkész ismertette a néhai Thék Sá-
muel 400 forintos függőben lévő hagyományának sorsát. A végrendelet sze-
rint ez csak felesége halála után válik esedékessé, s mivel az összeg nincs 
biztosítva, sürgősen intézkedni kell ennek megszerzése érdekében. Özv. 
Thék Sámuelné nem adott nyilatkozatot az összegnek a birtokára való be-
kebelezhetőségére, ezért bírói úton kérték a hagyaték kiadását a gyülekezet 
részére.

1902-ben Balogh János és neje Tóth Anna nevére 200 koronás alapít-
ványt tettek az örökösök.

Ugyanebben az esztendőben Gazdag István halála után történő esedé-
kességgel 200 koronás alapítványt tett a gyülekezet részére.

1903-ban Balassa József és neje Horváth Anna 200 koronás alapítvány-
nyal gyarapította a gyülekezet vagyonát.

1905-ben az új templomalapra 100 korona gyűlt össze a hívek adakozá-
sából.

1906-ban több adományhoz jutott a gyülekezet: 
− Balogh Géza és Sándor testvérek 200 koronát hagytak a gyülekezetre 

édesanyjuk halála után.
− Özv. Czuppon Károlyné édesanyja, néhai Kupfer Görgyné, született 

Schetka Mária emlékére 100 koronát ajándékozott.
− Farkas Elemér lelkész 100 korona adománnyal járult hozzá a gyüleke-

zet vagyonának gyarapításához.
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Fekete János és felesége, Hollósy Rozália idegenben elhunyt iuk emlé-
kére 100 korona alapítványt tettek, melynek kamatait a gyülekezet tetszés 
szerinti célra fordíthatta. Ezen alapítvány összege azonban csak az alapítók 
halála után vált esedékessé. (Az alapítvány éve 1907).

Mogyoróssy Ferenc, aki 1908-ban halt meg, a végrendeletében 400 ko-
ronát hagyott a gyülekezetre.

A büki cukorgyár 1908-ban 100 koronát adott a gyülekezetnek. Nagy 
István jegyző indítványára kérték a gyár igazgatóságát az adomány össze-
gének felemelésére. A gyülekezet kérésére a gyárigazgató átirata arról ér-
tesítette az egyházközség vezetőségét, hogy az eddig folyósított 100 korona 
helyett az 1909. évre 200 koronát ad, de nem kötelezi magát ezen összeg-
nek állandó megadására.

A hitbuzgóság példájaként említette a lelkész az 1910. január 26-i gyű-
lésen özv. Giczi Jánosnét, szül. Remete Annát, aki 100 koronát és néhai 
Mesterházy József és felesége néhai Balassa Zsuzsanna utódait, akik szülőik 
emlékére 200 koronát hagyományoztak a gyülekezet részére. 

A római katolikus vallású id. Horváth Samu az evangélikus vallású fe-
leségével, Hetyésy Linával együttesen 100 koronát adtak a gyülekezetnek. 
Ezért Horváth Sándor temetésekor az evangélikus templom harangjai is 
megszólaltak, így rótták le kegyeletüket iránta. Ezzel is méltányolták a meg-
boldogultnak a más vallásúak iránt tanúsított türelmét és tiszteletét!

Baranyai Mihály, aki hosszú éveken át jegyzőkönyvezetője volt a gyüle-
kezetnek 1910-ben a végrendeletében 800 koronát hagyott az egyházra. A 
megboldogult, mint ároni család90 tagja, mindig hű volt egyházához, s ne-
mes cselekedetével is bebizonyította ehhez való ragaszkodását. 

1910-ben Szabó Imre és felesége néhai Takács Eszter 400 korona ala-
pítványt tettek, melyből 200 korona örökalapítványt, míg 200 koronát egy 
újabb nagyobb harang beszerzéséhez adtak.

Báró Solymosy Ödön 1910-ben 400 koronát adott a gyülekezetnek.

90 Így nevezik azokat a családokat, akik sok nemzedéken át adtak lelkészeket az 
egyháznak.



330

Cséry Sándor 100 koronás alapítványát is be izették még ebben az esz-
tendőben. (1910-ben)

Az áldozatkészség megnyilatkozásának 1911-ben többen is tanújelét 
adták:

− Gyurátz Péterné, szül. Németh Erzsébet 50 koronát áldozott az úr oltá-
rára. Fia, Gyurátz Pál budapesti lakos 50 koronát adott.

− Döbrősy Sándor és neje Horváth Zsuzsanna lócsi lakosok 100 koronát 
hagytak a gyülekezetre. Ez volt az első eset, hogy egy iókegyházbeli hívő 
örökhagyományt tett az anyagyülekezet megsegítésére! 

− Az év során történt házasságkötések alkalmával a iatal házasok 63 
korona 40 illért adtak az „Aranykönyvre”.

Berzsenyi Gyula 1912-ben a gyülekezet részére egy darab „Répcevidéki 
takarékpénztári” részvényt ajánlott fel azzal a kikötéssel, hogy a gyülekezet 
ennek ellenében köteles lesz a temetőben levő kriptáját gondozni. Abban 
az esetben pedig, ha az utódai nem akarnának ide temetkezni, a gyülekezet 
felhasználhatja az elhalt büki lelkészek temetkezőhelyéül is!

Az 1913. január 22-i közgyűlés nem fogadta el Berzsenyi Gyula ajánlatát 
azzal a megokolással, hogy a részvény jövedelme nem biztosít annyi fedeze-
tet, amennyi a sírbolt esetleges fenntartásához szükséges lenne. Ezek után 
a részvényt megküldték az örökösöknek Keszthelyre. Az örökös, Berzsenyi 
Jenő azonban ismét visszajuttatta a gyülekezetnek azzal, hogy kamatait egy 
szegény sorsú iskolás gyermek segélyezésére fordítsák.

1912-ben a további adományokat tették a gyülekezet hívei:
− Özv. Hasza Ferencné, szül. Horváth Zsuzsanna örökösei az elhunyt ne-

vére 100 koronát, Balogh Géza elhunyt felesége, Boros Jolán nevére 100 
koronát, Francsics Ferenc a maga és felesége, néhai Kondor Ágnes nevére 
400 koronát adtak alapítványként.

− Gyurátz Pálné, szül. Németh Erzsébet betegágyában, az Úrvacsora vé-
tele alkalmával újabb 50 korona alapítványt adott a templom részére, mely-
nek összegét a már előbb tett 50 koronához csatolták.

1913-ban tett adományok:
− Báró Solymosy Ödön 300 koronát adott.
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− Néhai Hetyésy Jánosné, szül. Széll Ilona úrnő 400 koronát hagyomá-
nyozott.

− Egyesek az „Aranykönyvre” adakoztak 76 korona 35 illért, az új temp-
lomra pedig 85 koronát.

− Megemlítjük újból, hogy a büki cukorgyár igazgatósága évenként to-
vábbi 200 koronával járult hozzá a gyülekezet bevételeihez. Ezt az összeget 
1914-ben is folyósította.

1914-ben a további adakozások történtek:
− Kebelei Katalin 200 koronáról szóló adóslevelet hagyott az építendő 

templom céljaira.
− Néhai Skriba Sámuel lócsi lakos 60 koronát adott.
− Gyurátz Ferenc a harctéren elesett, hősi halált halt kedves ia emlékére 

a templomra alapítványul 1000 (egyezer) koronát tett le a gyülekezet oltá-
rára.

− Ugyanakkor a gyülekezet a kormányzat felhívására 2000 (kettőezer) 
koronát jegyzett hadikölcsönképpen.

− Tóth János és neje Kálmán Anna 200 koronával,
− Major János pedig 100 koronával segítette a gyülekezetet.
1915-ben Mesterházy Sándor uradalmi intéző Tarnavárról 100 koronát 

küldött azzal, hogy ennek kamatait évről évre egy szegénysorsú iskolás 
gyermek tanszereinek megvásárlására fordítsák.

1916-ban a következő adományok folytak be a gyülekezet pénztárába:
− Hetyésy Sándor és neje, néhai Ágoston Karolina gyermekei 1000 koro-

nás alapítványt tettek, melyből 500 koronát örökalapítványnak adtak, míg 
500 koronát adományként az új templom alapjára.

− Döbrősy Sándor és felesége, Horváth Zsuzsanna lócsi hívek újabb 150 
koronás alapítványt tettek.

− Bakk János és felesége, Kondor Julianna Lócsról 50 koronát adtak az új 
templomalap javára.

− Dr. Takáts József orvos, felügyelő 200 koronás alapítványt tett, melyet 
400 éves jubiláris alapnak tekintettek.

− A cukorgyár a templomalapra 100 koronát adott.
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− Ezeken kívül több kisebb adomány gyűlt össze különböző célokra, 
melynek összege 203 korona 20 illér, mellyel az előző évek 373 korona 20 
illér adománya 576 korona 40 illérre emelkedett.
− Szabó Kálmán és neje, Horváth Erzsébet a hadicélokra elszállított nagy-

harangtól való elbúcsúztatás alkalmával az új harang alapra 300 koronát 
ajánlott fel. Ehhez az összeghez Szabó Ferencné Górból 8 koronát küldött.

− Gazdag István még életében, 1902-ben kötelezvényt adott a gyüleke-
zetnek 200 korona alapítványról. Miután Gazdag István ebben az évben 
(1916-ban) meghalt, igényt tartottak erre az összegre. A hagyatéki tárgya-
láson Ábrahám István képviselte a gyülekezet érdekeit.

1917-ben özv. Németh Jánosné 2000 (kettőezer) koronás örökalapít-
ványt tett a gyülekezet részére. Ezen összegből 100 korona örökalapítvány 
jutott a templomra, a megboldogult férje, Németh János és az alapítványt 
tevő Németh Jánosné, szül. Udvardy Lívia nevére; 1000 korona pedig ugyan-
csak örökalapítványként a templomra, az alapítványt tevő leánya, Németh 
Ida nevére.

1917-ben befolyt a Kebelei Katalin-féle alapítvány 200 koronája, s 
ugyancsak be izették a Thék Sámuel-féle alapítvány 1879. év óta most már 
800 koronára emelkedett összegét is. Ezeket az alapítványokat a közgyűlés 
határozatának megfelelően hadikölcsönbe fektették.

Farkas Elemér lelkész 1918. február 7-én tartott közgyűlésen ismertette 
azoknak a híveknek jegyzékét, akik az 1917. év folyamán alapítványt tettek, 
illetve akik adakoztak:

Dr. Takáts József felügyelő és neje, Mesterházy Paula az 1916. évben, a 
jubileumi egyházfenntartási alapra tett adományukat újabb 200 korona 
adománnyal 400 koronára emelték.
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A hősi halált halt Balogh István emlékére 200 koronát
Gyurácz Ilona adott 400 koronát
Balogh Lajos emlékére 300 koronát
Fekete János és neje, Giczi Zsuzsanna 200 koronát
Udvardy Jánosné, szül. Németh Teréz 100 koronát
Aranykönyvre apróbb adományokból 208 korona 70 illér
Új templomalapra 120 koronát
Új harangra apróbb adományokból 200 koronát
Fekete János és neje, Giczi Zsuzsanna szin-
tén az új harangra alapítványként újabb 

200 koronát adott.

A következő hősi halált haltak emlékére 
adtak a hozzátartozók:
Balogh Jánosnak 400 koronát
Szüts Istvánnak 100 koronát
Pénzes Károlynak 100 koronát
Balogh Gyulának 500 koronát
Kotsis Gyulának 400 koronát

Berzsenyi Gyuláné 1920-ban a szegény sorsú iskolás gyermekek segé-
lyezésére 100 koronát juttatott.

A püspök közreműködésével 1920-ban az amerikai hit-rokonok által az 
evangélikus egyháznak nyújtott segélyből a büki gyülekezet 10 000 (tíz-
ezer) koronát kapott súlyos terhei megkönnyítésére.

Új harangra 6180 korona, az „Aranykönyvre” pedig 332 korona 15 illér 
folyt be 1920-ban.

Hetyésy Sándorné 1925-ben (szül. Giczi Lina) végrendeletében 2000 öl 
szántóföldet hagyott a gyülekezetre azzal a kikötéssel, hogy a haszonélve-
zeti jog férjét illeti annak haláláig.

Az 1927. évben az alapítványok összege 96 pengőt tett ki. Ugyanezen 
összeg 1928-ban 165 pengő volt.
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Kisfaludy Károly kántortanító az 1929. január 30-i közgyűlésen bejelen-
tette, hogy őt a fennálló rendelkezések értelmében a gyülekezettől mint is-
kolafenntartótól hadipótdíj illeti meg. A gyülekezet ezzel kapcsolatban fel-
terjesztéssel élt az egyházmegyei főhatósághoz minden eredmény nélkül.

Ezért ő most ezen a gyűlésen kijelentette, hogy hadipótdíjának ki izeté-
se követelésétől az 1918–1929. évig terjedő időre, tehát 11 évre visszame-
nőleg lemond oly feltétellel, hogy az ezen időre esedékes kb. 1000 pengő 
hadipótdíja a gyülekezet részére mint örökalapítvány örökítessék meg, és 
ezen összeg kamatát, évenként 20 (húsz) pengőt a szegény sorsú tanuló-
gyermekek tankönyvsegélyezésére fordítsák. A közgyűlés örömmel fogadta 
a bejelentést, és a kamatokat az alapítványt tevő akaratának megfelelő célra 
fordítják.

Az 1930-ban tett alapítványok összege 120 pengő volt.
Farkas Elemér lelkész utódai 1931-ben a lelkész hagyatékából 1 db iro-

dai asztalt, 6 db széket, 1 könyvállványt és 3 db egyházi vonatkozású képet 
ajánlottak fel a gyülekezetnek.

Az 1931. október 25-i közgyűlésen Balázs Béla adminisztrátor lel-
kész jelentette, hogy a megboldogult lelkipásztor ia, dr. Farkas Elemér 
sárkeresztúri orvos édesatyja emlékére 100, azaz egyszáz pengős örök-
alapítványt tett. Az alapítvány jövedelmének hova fordítására semmiféle 
kikötést nem tett, csupán azt kérte a gyülekezettől, hogy amennyiben a 
lelkipásztor gyermekei elhalnak, úgy az alapítvány jövedelméből a temető-
ben nyugvó szüleinek és testvérének sírját gondozzák. E kérés teljesítését a 
közgyűlés elhatározta.

A korona értéke az első világháború után rohamosan csökkent, az in lá-
ció következtében az eddig tett alapítványok elvesztették jelentőségüket, a 
hadikölcsönbe helyezett alapítványok értéke pedig megsemmisült.

Fülöp Dezső lelkész 1933. január 28-án, a közgyűlésnek tett jelentésé-
ből értesülünk a gyülekezet megmaradt alapítványairól és alaptőkéjéről, 
most már az új pénz, a pengő értékében, melyek a beszámoló szerint a kö-
vetkezők:
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1. I júsági Egyesületi Alap 50,28 pengő
2. Harangalap 37,39 pengő
3. Koppányi E. Alapítvány 231,23 pengő
4. Templomi Alapítvány 1194,05 pengő
5. Farkas Elemér Alapítvány 126,06 pengő
6. A múlt évi kamatszaporulat 175,05 pengő
Összes tőkevagyon: 1814,06 pengő

1938-ban özv. Szabó Imréné (Budapest I. Attila u. 8. sz.), Mogyoróssy 
Gyula evangélikus lelkész (Bakonyszentlászló) és Mogyorósy Lajos (Bük) 
testvérek, szüleik, néhai Mogyorósy Sámuel és felesége, néhai Koppányi 
Ilona emlékére a büki gyülekezetnek 500 pengőt adományoztak általános 
egyházfenntartási célokra.

Hajas Kálmán, a büki gyülekezet több évtizeden át volt buzgó tanítója, 
áldott emlékű felesége, szül. Hutter Gizella elhunyta alkalmával 1938. már-
cius 12-én a gyülekezetnek − megemlékezve a gyülekezetnek vele szemben 
sokszor mutatott jóságáról − örökfenntartási tőke címén 100, azaz egyszáz 
pengőt adományozott.

Templomalapra 1938-ban a következők adtak adományt:

Özv. Dr. Takáts Józsefné 300,00 pengőt
Özv. Alapi Józsefné 10,00 pengőt
Mesterházy József 10,00 pengőt

1940-ben a Hangya Szövetkezet szabadrendelkezésre 100 pengőt adott 
a gyülekezetnek, melyet a villanyszerelési alaphoz csatoltak.

Özv. Mesterházy Józsefné 1940-ben keletkezett végrendeletében 100 
pengőt hagyott a gyülekezetre a lelkész által meghatározott célra. Ezt is a 
villanyszerelési alaphoz adták.
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1941-ben a templomalapra adtak:

Özv. Csonka Gézáné 10,00 pengőt
Kiss Gyula 40,00 pengőt
Néhai Görbitz Sándor és felesége, 
néhai Németh Anna emlékére

100,00 pengőt

Néhai Kisfaludy István és felesége, 
néhai Kebelei Zsuzsanna emlékére 
gyermekei

100,00 pengőt

Györe László 10,00 pengőt
Balogh Lajos és felesége 10,00 pengőt
Kiss György és felesége 10,00 pengőt

adott a gyülekezetnek.

Adományok 1943-ban a templomalapra:

Özv. Görbitz Lajosné elhunyt férje 
emlékére

20,00 pengőt

Balogh Géza elhunyt felesége
emlékére

100,00 pengőt

Özv. Jakab Ivánné, Patthy István 
és Patthy Endre testvérek elhunyt 
édesanyjuk emlékére

300,00 pengőt
adtak.

Ezzel lezárult azok sora, akik a gyülekezet részére alapítványt tettek, il-
letve akik tőkésíthető adományukkal segítették a közösségük hitéletének 
fenntartását, anyagi helyzetének megerősítését. A második világháborút 
követő esztendőkben az alapítványok, a tőkésített adományok teljesen el-
vesztették értéküket, megsemmisültek az újabb in láció következtében. 
Most ezzel már másodízben károsodott a gyülekezet a pénzük elértéktele-
nedése miatt, s ezért híveinek áldozatkészségből származó anyagi segítés, 
támogatás hiábavalónak bizonyult.
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Bizonyára ezen tapasztalatokon okulva a második világháborút követő-
en nem találunk adatokat arra, hogy a hívek újabb alapítványokat tettek 
volna. Ez azonban nem jelentette a szűkkeblűséget, a hívek anyagi támo-
gatásának megszűnését. A nehéz évek azt bizonyították, hogy nem halt ki a 
szívekből az adakozókészség.

Miből újult meg a gyülekezet temploma? Milyen erők segítették felépí-
teni a lelkészlak új épületét? − tehetjük fel a kérdéseket, hiszen ezeket a 
munkákat napjainkban végezték el. Mindezek azt bizonyítják, hogy a világ-
háborút követő vallásos élet meggyengülése nem jelentette a lelkek mélyen 
élő érzésének teljes kihűlését, mert a gyülekezet fennállása óta talán soha 
sem adakoztak a hívek szívesebben és többet, mint éppen napjainkban.

Igaz, megszűntek, leomlottak azok a társadalmi és vagyoni korlátok, me-
lyek évszázadokon át megkülönböztették egymástól az embereket. Ennek 
is köszönhető, hogy a gyülekezet hívei, anyagilag nem szűkölködve, meg-
adják az egyháznak járó szolgáltatásokat. Ezen önkéntes adakozásokból 
vált lehetővé, hogy a gyülekezet megmaradt épületei rendben és megújulva 
állanak, várva azokat a hűséggel kitartó híveket, akiknek lelkében tovább 
él a hit, és keresik Isten országát, az ige vigasztaló szavait. A jó Isten áldja 
meg a hívek további jó igyekezetét! Az ő védelmező karja pedig óvja meg 
a szent egyházat minden vészben, viharban és ínségben egyaránt, az idők 
végezetéig! 
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IDEGEN GYÜLEKEZETEK, INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA,
A BÜKI GYÜLEKEZET ÁLDOZATKÉSZSÉGE

A keresztyén egyházak mindig és minden körülmények között hirdették 
a felebaráti szeretet gyakorlását, a gyengébbek megsegítését. E keresztyé-
ni hitvallásnak, szívből eredő kötelességének igyekezett eleget tenni a büki 
gyülekezet is, mely fennállása óta sokat küzdött ugyan anyagiakkal, de en-
nek ellenére soha sem vonta meg támogatását akkor, ha a rászorulóknak 
adni kellett.

A büki gyülekezet segítette a szegény, támogatásra szoruló egyházközsé-
geket, hittestvéreket, támogatta az intézményeket, a háborúk idején a had-
bavonultak hozzátartozóit, a szegény származású tehetséges tanulókat és 
az egyéb vallási vonatkozású célkitűzések megvalósítását.

Nemcsak maga a büki egyház közössége tárta ki segítő karjait azok felé, 
akik szűkölködtek, vagy bajba jutottak, hanem hívei egyénileg is kinyitot-
ták erszényeiket, ha ezt a szükség kívánta. A büki evangélikus gyülekezet 
történetének legszebb lapjai közé tartoznak azok a jó cselekedetek, melyek 
híveinek áldozatkészségét, segíteni akarását mutatták.

Bizonyára már a gyülekezet megalakulásának első évtizedeiben is talál-
hattunk volna adatokat arra vonatkozóan, hogy kiket segítettek szükségük-
ben, a jegyzőkönyvek 1837-ben történt elégése következményeként azon-
ban az adakozások nyomai is megsemmisültek.

Első adakozásáról a jegyzőkönyvek alapján 1844. október 6-án értesü-
lünk, amikor a Pesten felállítandó főiskola létesítésére a gyülekezet „sege-
delem pénzt” adott. Ezt a pénzt a hívektől gyűjtötték össze a gondnokok. 
(Összege nincs feltüntetve).

1860-ban a szentlőrinci „oskola” segélyezésére 3 forintot 78 krajcárt 
szavazott meg a közgyűlés az egyházkerület által megadott számítási kulcs 
szerint.

Még ebben az esztendőben Pálfy József, a soproni tanítóképző igazgatója 
intézetük fenntartására segélyért fordult a gyülekezethez. A hívek gaboná-
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ban adták adományaikat. Ezt két részre osztották azzal, hogy egyik részét 
alumneumra (a bentlakásos iskola, teljes ellátást nyújtó tanintézet), másik 
részét pedig a képezde céljaira fordítsák.

A Pesten tartott Egyetemes Gyűlés 1860-ban indítványozta a Központi 
Pénztár felállítását a hívek által történt gyűjtésből. A segélyek begyűjtésé-
re Advent első vasárnapját tűzték ki. Az 1860. november 28-i jegyzőkönyv 
szerint a büki hívek nagy buzgósággal adakoztak a nemes cél érdekében.

A nemeskéri gyülekezet 1862-ben régi temploma mellé tornyot kívánt 
építtetni, s ehhez kérték a büki hívek segítségét, akik örömmel tettek eleget 
a valamikori anyagyülekezetük felszólításának. A gondnokok gyűjtő ívekkel 
járták a családokat, s tekintélyes összeget adhattak át a nemeskérieknek.

1871-ben az Egyetemes Egyházkerületi Gyámintézeti Pénztár javára 
gyűjtöttek a gyülekezetben. Ennek eredményeként összejött 20 Forint 8 
Krajcár. Ebből a következő összegeket izették ki:

Törlesztés a gyámintézeti 2 mérő
búzatartozásra

12 Ft 60 Kr

Gyámintézet céljaira 4 Ft 48 Kr
Soproni tanítóképezdének 3 Ft

1882-ben a gyülekezet 9 Ft 50 krajcárt ajánlott fel az Egyházkerületi 
Gyámintézet javára. A Lipcsében tartott Gusztáv Adolf-féle Egylet 50. éves 
jubileumára pedig 2 forintot adott. 

1884-ben a bonyhádi gimnázium fenntartásának segélyezésére 5 forin-
tot adott a büki gyülekezet. Ettől az évtől kezdve az Egyházkerületi Gyámin-
tézet céljaira évenként 9 Ft 50 Kr-t ajánlott meg a konvent.

Karsay Sándor dunántúli püspök 1887-ben ünnepelte 50. papi jubileu-
mát. Erre az alkalomra a gyülekezet nagy összegű adományt gyűjtött össze 
a gondnokok közreműködésével.

1893-ban Karsay Sándor püspök a soproni főiskola átalakítási költsége-
inek fedezésére önkéntes adakozásra hívta fel a büki gyülekezetet. E célra 
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27 forint adomány gyűlt össze, melyet megküldtek a főiskola vezetőségé-
nek. A gyűjtött összeget a közgyűlés 30 Ft-ra egészítette ki.

Ebben az évben a fóti gyülekezet is adományt kért iskolája építési költ-
ségeihez. A két iskolában végzett gyűjtés eredményeképpen 5 Ft 46 krajcár 
gyűlt össze a fótiak kérésére. A tűzkár által sújtott veszprémi gyülekezetnek 
pedig 10 forint segélyt szavazott meg a közgyűlés.

A zsinati törvények 1895-ben Egyetemes Közalap megteremtését írták 
elő, melynek értelmében minden protestáns egyháztag köteles évenkénti 
adójának ½%-ával a közalaphoz hozzájárulni, vagy pedig 20%-kal az egész 
terhet megváltani. Erre vonatkozóan a közgyűlés 1895. május 19-én úgy 
határozott, hogy egyszer és mindenkorra meg izetik a földadó 20%-át.

1896-ban a „Zenepártoló Egyesület” kérésére 5 Ft segélyösszeget utalvá-
nyoztak. Gyurátz Ferenc püspök a Kőszegen felállítandó felső leánynevelő 
intézet építésének céljára kért adományt a gyülekezettől. A gyűjtést a temp-
lomajtóban elhelyezett tányérral végezték, és 30 forint gyűlt össze a püspök 
kérésének támogatására.

Az 1897. január 31-én tartott közgyűlés Melanchton Fülöp születésé-
nek 400 éves évfordulójának tiszteletére a nagy reformátor szülőhelyén, 
Brettenben felállítandó emlékalaphoz 5 forintot szavazott meg.

A gecsei (Veszprém m.) gyülekezet kérésére, a leégett egyházi épületei-
nek felépítésére 5 korona segélyt adott a közgyűlés 1903. április 26-án. 

Az egyházkerület felhívására az 1905. október 8-án tartott közgyűlés a 
Soproni Tápintézet részére − hogy a főiskola minél jobban megfelelhessen 
nemes hivatásának − 16 korona járadékot szavazott meg.

Az árvíz és a tűzvész által sújtott kölcsei (Szatmár vm.) gyülekezetnek az 
1913. szeptember 28-i közgyűlés 10 koronát szavazott meg segélyképpen.

1914. november 22-én Hetyésy László gondnok azt indítványozta a köz-
gyűlésnek, hogy az adventi istentiszteletek alkalmával perselyezzenek a 
harctéren küzdő derék harcosaink megsegélyezésére. Javaslatát lelkesen 
megszavazták.

1915-ben a püspök leirata felhívta a gyülekezetet a „Felső Magyarország” 
elpusztult falvainak felépítéséhez szükséges hozzájárulásra. A gyülekezet 



341

pénztárából 50 koronát utalványoztak át e haza ias célra. 1915. december 
5-i gyűlésen további 20 koronát szavaztak meg a Kárpátokban feldúlt gyü-
lekezetek segélyezésére. A továbbiakban a háborúban elhunyt evangélikus 
tanítók özvegyeinek és árváinak segélyezésére 133 korona 80 illér gyűlt 
össze a hívek adományaiból.

Egy gyámintézet céljára 1916. május 21-én nagy összegű segélyt küld-
tek el az egyházhatósághoz. A reformáció 400 éves évfordulója alkalmából 
létesítendő „Szeretetház” céljaira pedig adománygyűjtést indítottak el. A 
püspök felhívására a magyarországi „Vöröskereszt” céljára 20 koronát sza-
vazott meg a közgyűlés.

Az 1916. szeptember 24-i közgyűlésen jelentették a gondnokok, hogy az 
előbb említett „Szeretetház” anyagi alapjának megteremtéséhez 373 koro-
na 20 illérrel járultak hozzá a gyülekezet hívei.

A püspök 1916 novemberében felszólította a gyülekezeteket, hogy te-
gyenek eleget a haza ias kötelességüknek azzal, hogy minél nagyobb ösz-
szeget jegyezzenek az V. hadikölcsönnel. A közgyűlés 1916. december 3-án 
1000 (egyezer) korona hadikölcsönt jegyzett.

Ebbe a Hetyésy Sándor és neje, néhai Ágoston Karolina gyermekei által 
tett alapítványát fektették.

1917 májusában a gyámintézeti gyűjtésre 128 korona 33 illér jött össze. 
Ezt az összeget az alábbiak szerint osztották szét: 

Egyetemes egyház gyámintézetéhez juttattak 98 K 33 f
Gyülekezeti gyámintézeti alapra 20 K 0 f
Szeretetadományra 5K 0 f
Gusztáv Adolf Egylet részére 5K 0 f

A harctéren harcoló katonák szeretetadományához és a magyarországi 
Vöröskereszt támogatására a közgyűlés 1917. május 20-án 20–20 koronát 
szavazott meg. 

1918-ban a gyámintézet céljaira 163 korona 92 illér gyűlt össze, melyet 
az előző évihez hasonlóan osztottak szét.
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1919. szeptember hónapban az egyházkerületi tisztviselők segélyezésé-
re végeztek gyűjtést, melynek eredménye 2050 korona lett. Ezt a püspöki 
hivatalba juttatták el. 

A Vöröskereszt által, a hadifoglyok hazaszállítása érdekében megindított 
akcióra a gyülekezet pénztárából 100 koronát adományoztak.

1920-ban a püspök újabb adományt kért az egyházkerület hivatalno-
kai izetésének kiegészítésére. A felhívásra 5 mázsa gabona és 500 korona 
készpénz gyűlt össze, melyet a következőképpen osztottak el: A gabonából 
1–1 mázsát kapott Nemes István és Schrantz Vilmos tanító, és ugyancsak 
ők kapták meg az 500 koronát egyenlően elosztva, a megmaradt 3 mázsa 
gabonát pedig a kerületi tisztviselők rendelkezésére bocsátották.

Az 1921-ben elrendelt népszavazás eredményeképpen Sopron város és 
környéke Magyarországé maradt. Ez mentette meg az evangélikus tanin-
tézeteket is az egyházkerület számára. Mivel e tanintézetek nehéz anyagi 
körülmények közé kerültek, a lelkész javaslatára gyűjtést indítottak az egy-
házkerület által kibocsátott gyűjtőívek felhasználásával.

A közgyűlés a gyűjtést nem javasolta, azonban a gyülekezet pénztárából 
500 koronát szavazott meg az iskolák támogatására.

Az 1923. év első hónapjaiban tartott egyházkerületi gyűlések jótékony-
ságra hívták fel a gyülekezeteket. Ennek megvalósítása érdekében az 1923. 
május 13-án tartott közgyűlés a következő határozatokat hozta:

1) A líceumi tápintézet fenntartására és segélyezésére 50 kg búza árával 
járulnak hozzá.

2) A tankötelesek beiratása alkalmával fejenként 10 koronát szednek az 
ev. sajtóalap támogatására.

3) A tervbe vett lelkész-továbbképző tanfolyamok céljaira 300 koronát 
szavaztak meg.

4) Az egyetemes egyházi diakonissza-ház céljaira 300 koronát engedé-
lyezett a közgyűlés.

5) A Luther Otthon támogatására szintén 300 koronát adtak.
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Payr Sándor soproni teológiai tanár megírta a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület történetét. A hatalmas mű csak úgy jelenhetett meg, ha meg-
felelő számban előre jelentkeztek a megrendelők. A közgyűlés elhatározta 
a mű beszerzését.

Kapi Béla püspök 1923-ban a gyülekezethez írt levelében vázolta a kerü-
let szomorú anyagi helyzetét, melyet a pénzt elértéktelenedése okozott, és 
gyűjtésre hívta fel a gyülekezet igyelmét. A május 13-i közgyűlés erre vo-
natkozóan is határozott. Gyűjtést nem rendelt el, ellenben felhívta a kerület 
vezetőségét, állapítsák meg a kerület évi szükségletét búzavalutában, és a 
felmerülő terheket osszák fel arányosan az egyházközségek között, így a 
rájuk eső terheket szívesen elvállalják. Előlegképpen pedig 20 000 koronát 
bocsátottak a kerületi pénztár rendelkezésére.

A kerület nyugdíjas lelkészeinek támogatására 1923-ban 5000 koronát 
küldött a gyülekezet.

1926. június 13-án a Sopronban létesítendő „Teológiai Otthon” céljaira 
1 000 000 koronát szavazott meg a közgyűlés.

A keszthelyi, a kaposvári és a dombóvári egyházközségek támogatására 
egyenként 5–5 pengőt adott az 1928. január 28-án tartott közgyűlés.

Június 8-án pedig az Evangélikus Árvaház, a Luther Otthon és az Evan-
gélikus Szeretetház támogatására szintén 5–5 pengőt szavaztak meg. Dr. 
Takáts József felügyelő ugyanekkor ezeknek az áldásosan működő intézmé-
nyeknek a támogatására a sajátjából 10 pengőt ajánlott fel.

Szeptember 16-án a Sopronban épülő Teológus Otthon támogatására 30 
pengőt adott a közgyűlés a gyülekezeti pénztárból.

1937. január 30-án a felügyelő indítványára a lócsi gyülekezet imaháza 
javára 100 pengőt szavazott meg a közgyűlés.

Szívesen és örömmel adakoztak a gyülekezet hívei a inn nép hősies har-
cának megvívásához az 1939. év utolsó hónapjaiban. 

A nagygeresdi paplaképítés támogatására az egyháztanács 1974. októ-
ber 21-én egyhangúan állt a jó ügy mellé annál is inkább, mert a büki paplak 
építkezését is a közös összefogás segítette. Elhatározták a gyűjtőívek kibo-
csátását, s a jelenlevők közül többen is 100–100 forintot jegyeztek. A gyűj-
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tés eredményeként a nagygeresdi paplaképítésére 8000 Ft-ot adtak, míg a 
Gyülekezeti Segélyre 3844 forint jutott.

Amint a felsorolt tények, adatok igazolják, a gyülekezet a története során 
sok-sok szép példát mutatott a segítésre, az áldozatkészségre. Bizonyára a 
jövő sem szűkölködik majd hasonló tettekben, és a büki egyházközség to-
vábbra is támogatja a rászorulókat, a nélkülözőket, példát mutatva a feleba-
ráti szeretet parancsának teljesítésére.

AZ IFJÚSÁGI HÁZ

Bük község evangélikus i júsága szórakoztatására, szabadidejének kul-
turált körülmények között való eltöltésére és művelődésének további ki-
bontakozására, amint az előzőkben láthattuk, nagy szerepet töltött be a da-
lárda. Ennek hátrányaként jelentkezett azonban az, hogy ide csak megfelelő 
hallással rendelkezők léphettek be, tekintet nélkül, melyik korosztályhoz is 
tartoztak. Így nagyon sok iatal korú maradt ki ebből a jelentős egyesület-
ből, pedig éppen az ő nevelésük, megfelelő irányításuk nagyon fontos fel-
adatot jelentett az egyházközség vezetői számára.

E feladat megvalósítására kaptak felhívást a gyülekezet vezetői Kapi 
Béla püspöktől, amikor 1919 októberében látogatást tett a gyülekezetben, 
és akkor annak a kívánságának adott kifejezést, hogy a Büki Evangélikus 
Egyházközség kebelében i júsági egyesület alakuljon.

Az i júsági egyesület megalakításának előkészítésére szervezett gyűlés-
re 1919. december 7-én került sor, amelyen megtárgyalták a megalakulásra 
vonatkozó teendőket. Az egyesület megalakulása az 1920. évi március 7-én 
megtartott gyűlésen történt, amikor elfogadták az előzőleg összeállított 
alapszabályokat, megtárgyalták működésének területeit, célkitűzéseit és 
megválasztották az egyesület vezetőségét.

Az i júsági egyesület további összejöveteleit az iskola egyik tantermében 
tartotta, ez azonban sok esetben akadályozta, illetve zavarta a tanítás, az 
oktatás munkáját. Maga az i júság is érezte ennek hátrányos körülményeit, 
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azért már a 20-as évek végén is felmerült annak gondolata, hogy az i júsági 
egyesület a maga erejéből egy székházat épít, ahol a gyűléseiket, foglalkozá-
saikat, illetve színelőadásaikat zavartalanul megtarthatják.

Sokáig csak lappangott ez a terv az i júság körében, mígnem 1933. már-
cius 26-án Szabó Ernő, az i júsági egyesület elnöke kérelemmel fordult a 
közgyűléshez, hogy a tervezett i júsági ház céljára telket engedjen át az is-
kola udvarából. Elmondta, hogy a gyülekezet i júsága a vallásos buzgóság-
tól indítva magának otthont akar építeni, melynek falai között művelődni, 
szórakozni szeretne, s felvérteződni az elkövetkezendő idők nehéz küzdel-
meire.

Beszámolt a közgyűlésnek arról is, hogy az építendő házhoz az anyagot 
már beszerezték. A volt szakonyi cukorgyár épületei közül megvásároltak 
egy 20 méter hosszú darabot 450 pengőért. Ezen épületet az i júság maga 
lebontotta, és az anyagot az egyházközség megértő, pártoló tagjai ingyen 
hazahozták. Az épület felépítését pedig az egyesület kőműves tagjai vállal-
ták, s most már csak azt kérik az egyházközségtől, hogy az iskola udvarának 
utcai részét engedje át az építkezés céljaira.

Néhány egyházközségi tag aggodalmát fejezte ki, hogy az i júság olyan 
terhet vállal magára, mellyel nem tud megbirkózni, így ez a teher is a gyü-
lekezet nyakába szakad. Megfontolt tanácskozás után a közgyűlés úgy dön-
tött, hogy az építkezéshez szükséges tőkét még az építkezés megkezdése 
előtt gyűjtse össze az egyesület.

Az építkezés 1937-ban kezdődött el, s az 1937. január 30-i közgyűlés 
jegyzőkönyve szerint ehhez nagy segítséget adott Dr. Pesthy Pál ny. igazság-
ügyi miniszter, aki nagy összegű adományával támogatta az i júsági egye-
sületet.

Az épület elkészült, közben azonban az i júsági egyesülettől különvált 
a dalárda, így a két egyesület között versengés indult meg az épület hasz-
nálatára vonatkozóan. Az 1937. június 20-i közgyűlésen dr. Farkas Elemér 
felügyelő azt javasolta, a használati jogot meg kell osztani a két egyesü let 
között. A házra pedig ezt a feliratot helyezzék el:
„Evangélikus Gyülekezeti Ház.”
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Hetyésy László nem fogadta el a felügyelő indítványát, mert szerinte a 
ház az i júsági egyesületé. Dr. Ajkay István egyházmegyei felügyelő azonban 
a két egyesület közötti megosztás mellett foglalt állást. Hosszabb vita után 
az egyháztanács többsége az egyforma arány mellett döntött, így a feliratot 
a felügyelő által javasolt szerint készítették el.

Az i júsági ház tulajdonjogi ügye azonban ezzel nem fejeződött be, to-
vább bonyolódott. Az i júsági egyesület az előző határozat ellen fellebbezést 
nyújtott be az egyházmegyei hivatalhoz azzal a céllal, hogy a tulajdonjogot 
az egyházmegyei elnökség döntse el. Ezt a bejelentést az 1937. november 
25-i gyűlésen hosszas vita követte, mert többen az i júsági egyesület mel-
lett foglaltak állást.

A végén olyan megállapodás született, hogy az egymással vitatkozó egye-
sületek − az i júsági egyesület és a dalárda − tagjai közül 6–6 fő megbízott 
egyezzen meg a legközelebb tartandó presbiteri gyűlésig.

1937. december 8-án került sor erre a gyűlésre, amelyen a két egyesület 
küldöttei előadták kívánságaikat. Ezt hosszú vita követte, mely nem veze-
tett megegyezéshez. A presbitérium erre azt a határozatot hozta, hogy az 
ügyet a közgyűlés elé viszik.

Az 1938. január 14-én tartott közgyűlés úgy határozott, hogy a gyü-
lekezet a telket csak beépítésre engedte át az i júsági egyesületnek, így a 
tulajdonjog a gyülekezetet illeti. Kiss Lajos kérdésére, hogy a telken épült 
ház tulajdonjoga az i júsági egyesületé-e vagy sem, dr. Szabó Imre helyettes 
felügyelő névszerinti szavazást rendelt el. „Igennel” szavaztak 27-en, „Nem-
mel” pedig 30-an.

Ez a szavazás sem hozott végleges döntést, mert többnek nem volt sza-
vazati joga, így a szavazást érvénytelennek nyilvánították. A vita további 
elmérgesedése megakadályozására Fülöp Dezső lelkész indítványára a köz-
gyűlés úgy határozott, hogy az épület fölötti rendelkezés joga egy évi idő-
tartamra a gyülekezet elnökségét illeti. 

Az 1938. január 24-i közgyűlésen a felügyelő ismételten felhívta a i-
gyelmet az i júsági ház ügyére, melyet, mint mondotta: „Közmegelégedésre 
kell megoldani, nehogy az i júság szívébe a gyűlölködés, a viszály magvát 
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vessék el.” Éppen ezért a közgyűlést követő hetekben a gyülekezet vezető-
sége a megbékélés érdekében tanácsot kért az egyházkerülettől, miként is 
cselekedjenek.

Úgy látszik, az egyházkerület is jól megfontolta, mit is tanácsoljon a büki 
egyházközség vezetőinek, mert csak az 1938. május 29-i gyűlésen olvashat-
ta fel Fülöp Dezső lelkész az egyházkerületi ügyész véleményét, melynek 
alapján a közgyűlés is hasonló értelemben döntött:

„Az i júsági épület a gyülekezeté, a telektulajdonosé. Az épülettel tehát a 
gyülekezet rendelkezik. Mivel úgy az i júsági egyesület, mint az ev. fér idalkör 
egyházi célt szolgál, a gyülekezet átengedi az épületet az i júsági egyesület-
nek, mivel annak működése állandó jellegű, állandó használatra. A házra vo-
natkozó fenntartási költségeket az i júsági egyesület viseli. A házat bizonyos, 
megkötött napokra átengedik a dalkörnek énekpróbák idejére.”

A hosszúra nyúló vita és tanácstalanság után végre eldőlt az i júsági ház 
tulajdonjoga, és most már zavartalanul készülhettek az ünnepélyes felava-
tóra. Ezt annál lelkesebben tette az i júság, mert Kapi Béla püspök ígéret  et 
tett arra, hogy az avatást személyesen fogja elvégezni. Erre az alkalomra 
az i júsági egyesület kicseréltette a ház előtt levő omladozó kerítést beton-
kerítésre. Ennek elvégzése után, 1939. október 1-én megtörténhetett az If-
júsági Ház felavatása lélekemelő ünnepség keretében. Az avatást Kapi Béla 
püspök végezte el, ahogy előzőleg megígérte. Az i júság pedig átvehette az 
épületet, hogy benne a művelődését fejleszthesse, szabad idejét zavartala-
nul eltölthesse.

A továbbiakban is szerepelt a közgyűlés napirendjében az I júsági Ház 
ügye. Az 1940. január 20-i közgyűlés az I júsági Ház felett való rendelkezési 
joggal az elnökséget bízta meg. Egyben elhatározták, hogy valahányszor a 
Fér idalkör veszi használatba a termet ünnepélyek rendezése alkalmával, 
ezekben az esetekben az i júsági egyesület elnöke, Mészáros Ernő tanító 
adja át a termet leltárral és Czuppon Béla tanító, a dalkör vezetője veszi 
át. A visszaadásnál is ez a leltár szerinti átadás történik. Az átadásnak és 
visszaadásnak ez a formája érvényesült a továbbiakban minden más egye-
sülettel szemben is.
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Az i júsági egyesület sikeres működését mutatta, hogy a háborús viszo-
nyok ellenére színdarabokat rendeztek, melyeket mindig nagy elismeréssel 
fogadta a község lakossága vallási különbség nélkül. 1940. november 23-
án és 24-én Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig című színművét adták 
elő Fekete Sándor titkár rendezésében. 1941. április 13-án és 14-én Rákosi 
Viktor: Elnémult harangok című színművével szerepeltek, melyet dr. Szabó 
Imre rendezett.

A felszabadulást követő első esztendők is azt mutatták, hogy az i júsági 
egyesület tagjai továbbra is nagy szorgalommal jártak bibliaköri foglalko-
zásokra. A templomban vallásos esteket, a saját székházukban pedig több 
alkalommal kultúrestet rendeztek. 

Az iskolák államosítása idején a gyülekezeti i júság háza nem került ál-
lamosítás alá. Ezt követően a házat a gyülekezet vette igénybe az i júsági 
egyesület jogainak meghagyása mellett. Fenntartásához méltányos összeg-
gel a gyülekezet is hozzájárult.

Az 1950. január 22-én tartott presbiteri gyűlésen a lelkész azt jelentette, 
hogy a gyülekezeti ház nagytermét a Büki Földműves Szövetkezet kívánja 
bérbe venni mozielőadások céljaira. Évi 600 Ft bért adna érte. A presbitéri-
um az ajánlatot elfogadta, és bérbe adta a nagytermet.

A politikai helyzetre való tekintettel az 1950. február 18-án tartott köz-
gyűlés, mint felsőbb hatóság engedett a kormányzat kívánságának, és fájdal-
mas szívvel kimondta a Büki Evangélikus I júsági Egyesület feloszlatását az-
zal, hogy az egyesület vagyonát képező használatlan állapotban levő rádiója, 
továbbá színpadi függönye, székei, padjai, szekrénye, és általában amivel 
rendelkezett, a Büki Evangélikus Gyülekezet tulajdonába mennek át.

A továbbiakban csak az 1971. április 20-i gyűlésen került sor a volt i jú-
sági ház problémájára. A lelkész azt javasolta az egyháztanácsnak, hogy ha-
talmazza fel a gyülekezet elnökségét arra, a bérletben levő volt i júsági ház 
hasznosítására tegyen lépéseket a Vas Megyei Moziüzemi Vállalatnál annak 
érdekében, hogy a bérlő vagy izessen reális bért, vagy pedig vegye meg az 
épületet. Ha erre a bérlő nem hajlandó, úgy az egyházközség − ha mód van 
rá − mondja fel a bérleményt, és vigye eladásra a haszon nélkül fekvő, de a 
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község életében több célra hasznosítható épületet. Az elnökség megkapta a 
felhatalmazást.

Az elnökség intézkedése eredményt hozott a volt i júsági ház bérletügyé-
vel kapcsolatban, melyről dr. Szabó Imre felügyelő 1971. július 2-án adott 
ismertetőt. Örömmel közölte, hogy a 8/1971. számú Kormányrendelet ér-
telmében az egyházközségnek módjában áll az eddigi méltánytalan helyze-
tet felszámolni és a tulajdonában levő volt i júsági ház bérletét a bérlő Vas 
Megyei Moziüzemi Vállalatnál reális szintre emelni. Az ügyben megindult 
a levelezés és a személyes tárgyalás a bérlő megbízottjaival, akik a rende-
let hatályát elismerték, és nem zárkóztak el az ügy rendezése elől. Kérésük 
csupán az volt, hogy az egyházközség csak a játszási napokra számítson 
bért, ami kb. 20 000 Ft-ot és 208 napot tesz ki. Tehát négyzetméterenként 
ne 200 Ft-ot, hanem 150 Ft-ot tekintsen alapul.

Alapos megfontolás után az egyháztanács a következő határozatot hozta:
„A Büki Evangélikus Egyházközség Tanácsa f. évi július 2-án tartott ülésen 

T. Címnek június 23-án az 2762/1971. szám alatt írt levelére az alábbi választ 
adja:

Bük a III. településkategória kiemelt községe. Bérleménycsoport D., a bér 
m²-enként 200 Ft. A bérlemény területe 1758,2 m².

Ennek igyelembevételével az Egyházközség Tanácsa 20.000 Ft évi bért 
köt ki. Csak a játszási napokra adja ki az épületet, tehát tekintettel van a Vál-
lalat kérésére.

Ezért az egyházközség a bért 15.000 Ft-ra csökkentette, de az épületen a 
jövőben sem vállal semmiféle tatarozást. Ilyen szükségesség esetében a költ-
séget a Vas Megyei Moziüzemi Vállalat tartozik viselni!”

Úgy látszik a Moziüzemi Vállalat a tataroztatás felelősségét nem vállalta 
el, mert a lelkész 1973. július 21-én a következő ismertetőt adta az egyház-
tanács tagjainak:

„Miután a Moziüzemi Vállalat az épület használatáért tekintélyes bért 
izet, a ház karbantartási kötelezettségét nem kerülhetjük ki. Ez az épület 

állagának megvédése miatt az egyházközségnek is elsőrendű érdeke.”
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A gyülekezet háza ma, a történetírásunk idején is a Vas Megyei Moziüzemi 
Vállalat bérleményeként szerepel, és jelentősen erősíti az egyházközség va-
gyoni helyzetét.

KERÜLETI GYŰLÉSEK BÜKÖN

A büki evangélikus gyülekezet jelentőségét és munkájának elismerését 
mutatta, hogy Bükön több ízben tartottak egyházmegyei esperesi gyűlést, 
amikor az ide ellátogató vezetők, papok és tanítók meggyőződhettek a büki 
egyházközség életéről, az itt folyó, a vallási életet ápoló munkáról.

1861. november 10-i közgyűlésen Baranyai László felügyelő jelentette 
a megjelent híveknek, hogy a farádi esperesi gyűlésen a legközelebbi espe-
resi gyűlés helyéül Alsóbüköt jelölték ki. Erre 1862-ben került sor. A gyűlés 
tagjai örömmel vették tudomásul a felügyelő bejelentését, és megtették az 
intézkedést a sikeres lebonyolítás érdekében.

A legközelebbi egyházmegyei esperesi gyűlést 1868. augusztus 7-én tar-
tották. Mivel több gyülekezeti vezető megjelenésére számítottak, az ő kocsi-
saik elhelyezéséről és ezek ellátásáról is gondoskodni kellett. Guóth Ignác, 
Berzsenyi Gyula és Baranyai Mihály 2–2 kocsis és 2–2 pár elhelyezésére 
ajánlkoztak, míg Hetyésy Pál, Hetyésy László és Szabó Imre egyet-egyet fo-
gadtak el. Rajtuk kívül még sokan ajánlották fel segítségüket.

A közös ebédet Hetyésy Sándor vendéglőjében rendezték meg.
A további esperesi gyűlések ideje:
1876. július 7-én.
1885. május 31-én. Erre a gyűlésre a következőket választották meg 

küldötteknek: Guóth Ignác, Hetyésy Pál, Mesterházy József, Hetyésy Sán-
dor, Szabó Imre, Francsics Ferenc és a két gondnok: Balogh Gyula és Cséry 
László.

1894 júliusában.
1904. június 29-én.
1914. július 6-án. A gyűlést megelőzően reggel 8 órakor gyámintézeti 
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istentiszteletet tartottak, és az ünnepi beszéd tartására Hérincs Lajos farádi 
lelkészt kérték fel. Az off ertóriumot a gyámintézet javára ajánlották fel.

1921. július 12-én. Az esperesi gyűlés alkalmával iskolavizsgálatot is tar-
tottak, melyen eredményes munkáról győződhettek meg a látogatók. „Lelki-
ismeretes tanítóink kezében gyermekeinknek úgy értelmi, valamint valláser-
kölcsi nevelés biztosítva van” − állapította meg a látogatás.

1930. június 25-én.
Jegyzőkönyveink több egyházkerületi esperesi gyűlésről nem emlékez-

nek meg!

A GYÜLEKEZET HÁZTARTÁSA, KÖLTSÉGVETÉSE

Az egyház fennállása óta mindig hívei által összeadott adományokból, 
majd a később kialakult egyházi birtokból tartotta fenn magát. Az ado-
mányokat idővel szabályozni kellett, melyeknek összegét a hívek vagyoni 
helyzete szabta meg. Mivel az elmúlt századokban úgyszólván minden em-
ber igénybe vette az egyház szolgáltatásait, kialakult a vagyoni helyzetnek 
megfelelő egyházi adó izetése, melyet az állam által kivetett adók mérté-
ke szerint állapítottak meg. Ennek a gyülekezet híveitől megbízott testület 
által megállapított egyházi adónak be izetését a családok lelkiismeretbeli 
kötelességüknek tartották.

Az egyház különálló háztartása szükségesnek mutatkozott, hiszen épü-
leteinek megépítése, illetve fenntartása, tisztviselőinek: papnak, tanítónak 
izetése, az evangéliomi szeretet gyakorlásának anyagi vonatkozásai min-

den esztendőben nagy áldozatokat kívántak a hívektől. A hívekre kivetett 
külön egyházi adók, mint ilyenek 1945 után fokozatosan megszűntek, de az 
Egyházi Törvények 1967. évi kiadásának „Az egyházi háztartás” cím 11. pa-
ragrafus 2. bekezdése így fogalmaz: „A Magyarországi Evangélikus Egyház 
háztartásának törvényes rendjéhez tartozik, hogy tagjaitól hozzájárulásokat 
és adományokat gyűjthet.” Ma ez a „hozzájárulás” − melynek összegét a köz-
gyűlés állapítja meg − képezi a gyülekezet anyagi bázisát.
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Régebben a kivetett egyházi adót általában gabonában, vagy ennek meg-
felelő pénzértékben állapították meg, s ezt évenként két alkalommal − ősz-
szel és tavasszal − szedték be, illetve gyűjtötték össze a gyülekezet gondno-
kai a melléjük kirendelt segítőkkel.

A múlt században vissza-visszatérő problémaként jelentkezett, hogy 
az anyagi nehézségeik miatt sokan nem tudták, vagy csak részben tudták 
meg izetni a rájuk kivetett egyházi adót, járandóságot. Jegyzőkönyveinkben 
egyre több alkalommal találunk utalásokat, határozatokat arra vonatkozó-
an, hogyan lehetne a hátralékosoktól beszedni a még járandó gabona- vagy 
pénztartozást. 

Az 1841. szeptember 18-i jegyzőkönyv megállapítása is ezeket a gondo-
kat tükrözi:

„Sokan már évek óta hátralékban vannak a különféle izetésekkel, ezért 
a convent elhatározta, hogy Szent Mihály napján, azaz szeptember 29-én a 
curátor urak a gabonaszedés alkalmával minden tartozó felet tartozása ki-
elégítése végett elvárnak. Aki pedig bárki legyen is, az ezen végzést nem akar-
ná teljesíteni, hogy a kitűzött napon adósságát /: a minémüek gabna, kész-
pénz, széna, szalma, tanítás, temetésbeli izetések:/ illendően be nem izetné, 
tehát tüstént másnap vagy a curátor urak által, vagy pedig nagyobb erőhöz 
nyúlva erőszakosan is kényszeríttetik annak kielégítésére.”

A gondok azonban a következő években sem csökkentek, sőt az 1843. 
február 4-i jegyzőkönyv szerint „a hátramaradások tovább szaporodtak, s 
ezért elhatározta a convent, hogy aki február 18. napjáig bármely tartozását 
le nem izeti, azon minden további halasztás nélkül törvényes úton fog a gyü-
lekezet előljárói által megvétetni.”

Az 1844. március 16-i jegyzőkönyvben sem szűntek meg a panaszok a hát-
ralékosokról: „Mivel a izetések beadásában sok hiányosság tapasztaltatott, 
s némelyek azokat teljesíteni többszöri megszólítás után is elmúlasztották: 
kényteleníttetett a nt. Convent a kinn lévő mindennemű restanciákra nézve 
az excutiót elrendelni, s arra a f. hónap 23-át határnapul kitűzni. Mely végre-
hajtás eszközlésére a curator urak mellé mind a három helységből a n. hadna-
gyok, esküdtek és bírák 2 Forint büntetés mellett rendeltettek.”
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Ugyancsak az 1844. március 16-i jegyzőkönyvből értesülünk a gyülekezet 
további anyagi gondjáról, és ezt a gondot hogyan igyekeznek megoldani:

„Tapasztalván, hogy az egyházi tanítók számára járandó búza izetés a 
sorgabonából a mostani kivetés szerint ki nem kerülne, miután a fél izetők 
igen megszaporodtak: erre nézve végeztetett, hogy az olyan fél izetők, kik-
nek házak, vagy más küldő birtokjok vagyon, ezután másfél fertály búzát, s 
ugyanannyi rozsot izetni tartoznak.”

Példának említhetjük az 1844. évi költségvetést és az ennek teljesítésére 
befolyt gabonamennyiséget és pénzösszeget:

1844. évre kivetett gabona 198 4/8 mérő
Ebből bejött 175  mérő
Kimaradt 23 4/8 mérő
Pénzbeli jövedelemre 
számítanak

652 Ft 45 Kr

Ebből bejött 527 Ft 55 Kr
Hátramaradásban van 124 Ft 90 Kr
Fapénzbeli jövedelemre kivetve 111 Ft 33 Kr
Ebből jött be 105 Ft 30 Kr
Restantiában maradt 6 Ft 03 Kr
Építési költségek pótlására 
kivetett

366 Ft 00 Kr

Ebből bejött 120 Ft 00 Kr
Még beveendő 216 Ft 00 Kr

Minden esztendő első hónapjában tartott közgyűlésen tárgyalták meg 
azoknak a szegényebb hívőknek a kérését, akik gabonajárandóságuk, vagy 
annak egy részének elengedéséért folyamodtak a gyülekezet vezetősé géhez.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében 1850. 
február 3-án a következő határozatot hozta a közgyűlés:

„A fogattal rendelkező hívők kötelesek a gyalogszolgálatokat – kivévén a 
fafelvágást, melyet a szegényebbek teljesítenek – elvégezni, akár az egész-, 
akár a fél izetők sorába tartoznak.”
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1851. február 3-án a közgyűlésen a következő harátozatot hozták: 
„Akiknek hat hold birtoka és lakháza vagyon, az az egész izetők sorába tar-
tozandó.”

Előfordult olyan eset is, hogy a tartozásban levő gyülekezeti tag a hát-
ralékát nem akarta ki izetni, felhasználva erre az akkori gondnok váratlan 
halálát. Az 1856. évről Nagy Ferenc alsóbüki lakosnak 54 forint tartozást 
mutattak ki, aki azonban azt állította, hogy a megboldogult Hetyésy László 
gondnoknak ki izette. Ennek nyomára azonban a gondnok feljegyzései kö-
zött nem akadtak.

Az adós fél a tartozása le izetését semmivel sem tudta bizonyítani, ezért 
az 1857. január 17-i közgyűlés azt az utasítást adta a gondnokoknak, hogy 
január 26-ig adjanak haladékot a hátralék kiegyenlítésére, s ha ez a kijelölt 
időpontig nem nyer kiegyenlítést, bírói úton hajtsák be tartozását.

A következő években egyre jobban szaporodott a hátralékosok száma, 
akiket minden esetben felszólítottak izetési kötelezettségük teljesítésére, 
ellenkező esetben a hatóságokat is igénybe vették a végrehajtás érdekében. 
Nem minden esetben járt el azonban ilyen szigorúan a gyülekezet vezető-
sége a hátralékosokkal szemben. A méltánylást érdemlő esetekben a hátra-
lékuk egy részét, vagy tartozásuk teljes egészét elengedték.

A hátralékosok számának évenkénti szaporodása arra igyelmeztette az 
egyházközség vezetőségét, hogy az egyházközségi adó mértékének eddigi 
megállapítása nem megfelelő, ezért a közgyűléseken egyre többen a izetési 
kulcs megváltoztatását javasolták. Baranyai Ferenc lelkész elnöklete alatt 
18 tagú bizottságot is választottak az új izetési mód kidolgozására, akik ha-
marosan elő is terjesztették az általuk kimunkált izetési kulcsot. Az 1860. 
feburár 12-i gyűlésen ezt az előterjesztést hosszú vita követte, s mivel dön-
teni nem tudtak, egyelőre meghagyták az eddigi gyakorlatot.

A következő esztendőben, 1861-ben ismét terítékre került az egyház-
községi adó kulcsa megváltoztatásának ügye. Ugyanis Haubner Máté szu-
perintendens javasolta, hogy a megváltozott körülményekre való tekintettel 
emeljék fel a gyülekezet tisztviselőinek izetését, ez pedig a hozzájárulások 
összegének megváltoztatását is követelte.
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Az 1872. február 5-én tartott gyűlésen végre döntés született ebben az 
ügyben. Az előző években már kidolgozott izetési módot, tervet felülvizs-
gálták, és újbóli hosszú vitatkozás után az évi készpénz- és gabonajárandó-
ságok fedezésére hét osztályt állapítottak meg az alábbi izetésekkel:

Osztály Búza Rozs Árpa Készpénz
mérőben Forint Korona

I. 1 ¾ 1 ½ 1 5 -
II. 1 ¼ 1 ¼ ¼ 3 50
III. - 1 ¼ 3 -
IV. ¾ ¾ ¼ 2 -
V. ½ ½ - 1 -
VI. ¼ ¼ - 1 -
VII. - - - - 50

A VII. osztályba tartoztak a szegény és özvegyasszonyok, valamint a 20 
éven felüli cselédek. Határozatként azt is kimondták, hogy az osztályokba 
való sorolást évenként a számadási gyűlések alkalmával felülvizsgálják, s 
ekkor teljesítik a változtatásokra vonatkozó kéréseket. Utána a kifogásokat 
már nem veszik tekintetbe.

1864-ben a január 27-i közgyűlésen kifogásolták, hogy az egyházi tiszt-
viselők fajárandóságát csak felületesen vágták össze az erre a munkára 
kötelezettek, vagyis azok a szegényebb hívők, akik ezzel az egyházközségi 
adójukat is lerótták. „Ezen rendetlenség megszüntetése tekintetéből minden-
kire, ki a megrendelt időben fontos és alapos ok nélkül favágásra elő nem 
állana 1 Ft o. ért. pénzbüntetés szabatik” − határozta el a közgyűlés.

Hiába hozták a fenti határozatot, a favágás körüli hibák nem szűntek 
meg, továbbra is rosszul és hanyagul vágták össze az egyházi tisztviselők 
tüzelésre szánt fajárandóságát. 1868. január 26-án ezzel kapcsolatban 
újabb határozatot hoztak: „Ezután minden zsellér izet évenként 50 krajcárt, 
s ebből az összegből fogják a jövőben a gondnokok a fát összevágatni.”
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Ezen a gyűlésen felmerült az újabb adó izetési kulcs átdolgozásának 
szükségessége. E munka elvégzésére bizottságot választottak, hogy vagy 
egy új kulcsot dolgozzon ki, vagy a meglévőt alakítsa át. Hosszúra nyúló 
munka és egyben heves viták után csak 1870. január 26-án jelenthette a bi-
zottság, hogy a sor izetési kulcs kidolgozását befejezte, és ezt jóváhagyásra 
a konvent elé terjesztette. A konvent úgy határozott, hogy az 1870. február 
2-i közgyűlés döntsön az új adó izetési kulcs jóváhagyásáról.

Ezen a gyűlésen legelőször Baranyai László felügyelő tiltakozott a janu-
ár 26-i gyűlés határozata ellen, s jegyzőkönyvbe kívánta vetetni a követke-
zőket:

„A legújabban kidolgozott izetési kulcsot a bizottság a konvent elé terjesz-
tette, ezt a felolvasás után a izetési kulcs alapjául elfogadták általános több-
séggel, annak azonban ellenmondottak: felsőbüki Balogh János és a középbüki 
Tamaska Sándor, hogy ők a csepregi határban levő birtokaikról ide izetni 
nem tartoznak, és nem is fognak, az osztályokba beosztás ellen nyilatkoztak: 
Kelemen István Alsó-Bükről, Szedenits István Felső-Bükről, Mesterházy József 
Alsó-Bükről, Hasza Gergely Közép-Bükről és Kisfaludy István Felső-Bükről.”

A nagyszabású szótöbbséggel elfogadott izetési kulcs szerint a büki hí-
veket vagyoni helyzetük szerint tíz osztályba sorolták, míg a tizenegyedik 
osztályt a három ilia − Lócs, Gór és Szeleste − adó izetői összevontan alkot-
ták. (Az adó izetésre összeírtakat név szerint is felsoroljuk, hogy lássuk, kik 
is voltak 100 évvel ezelőtt a gyülekezet hívei, családjai, s ezzel összehason-
lítást tehetünk a most élőkkel.)

I. osztályba sorozták azokat a birtokosokat, akik 150 Ft és ezen felül izettek 
adót. Az ő egyházközségi adójuk 1½ mérő búza, 1½ mérő rozs, 1 mérő árpa 
és 10 Ft készpénz (négyen vannak):

1. Jánosa Lajos 3. Berzsenyi Gyula
2. Radó Dániel 4. Guóth Ignác
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A II. osztályba tartozók 1½ mérő búzát, 1½ mérő rozsot, ¾ mérő árpát, 8 Ft 
készpénzt izetnek. (Hatan) 80–150 Ft az adójuk:

1. Enessey örökösök 4. Tamaska Sándor
2. Hetyésy János vendéglős 5. Hetyésy Pál
3. Kiss Dávid 6. Balogh János Felsőbük

A III. osztályba sorozottak 1¼ búza, 1¼ rozs, ¼ mérő árpa és 6 Ft készpénzt 
izetnek. Az ő adójuk 50–80 Ft-ig terjed (hatan):

1.Baranyai László 4. Tóth István Középbük
2.Baranyai Mihály 5. Szente György tanító
3. Komjáthy János 6. Balogh Istvánné Felsőbük

A IV. osztályba sorozottak 1 mérő búzát, 1 mérő rozsot, ¼ mérő árpát és 
4 forint készpénz izetéssel azok, akik 30–50 Ft-ig izettek adót (tizenné-
gyen):

1. Balogh István Alsóbük 8. Fekete István
2. Németh Pál 9. Kocsis István
3.Hetyésy László 10. Ágoston János
4. Balogh György 11. Ágoston Ferenc
5. Hetyésy János 12. Görbitz Ferenc
6. Thék Sámuel, Hetyésy Ferenc 13. Balogh János mészáros
7. Balassa József 14. Szabó János
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Az V. osztályba tartozók ¾ mérő búza, ¾ mérő rozs, ¼ mérő árpa és 3 
forint adót izetnek. Idetartoznak, akik 20–30 Ft-ig izetnek állami adót 
(tizennyolcan vannak):

1. Kocsis Pál 10. Hetyésy Sándor
2. Kocsis József 11. Mesterházy József
3. Giczi János 12. Szabó István
4. Horváth János (Kis) 13. Szabó Imre
5. Nemes István 14. Kocsis János Középbük
6. Hetyésy István Gyurácz közi 15. Kelemen István
7. Németh János Templomközi 16. Györgyi Sámuel
8. Németh Ferenc Templomközi 17. Nemes Ferenc
9. Tóth Pál 18. Blaskovics Viktor

A VI. osztályba sorozottak 2/4 mérő búzát, 2/4 mérő rozsot, ¼ mérő árpát és 
3 Ft készpénzt izetnek. Állami adójuk 10–20 Forint között van (harmincan):

1. Horváth József (Kis) 16. Mogyoróssy Ferenc
2. Németh István Felsőbük 17. Udvardy János
3. Németh János Felsőbük 18. Tóth István
4. Cséry Sámuel 19. Fekete György
5. Csonka Ferenc 20. Fekete Istvánné
6. Szedenics Pál 21. Skriba József
7. Németh István dombszeri 22. Gyurácz Pál
8. Horváth Ferenc 23. Huszár János
9. Balogh József 24. Taródy Jánosné
10. Taródy János 25. Szedenics István
11. Gyurácz István 26. Kiss István
12. Taródy Ferenc 27. Szedenics György ia, kovács
13. Ábrahám István 28. Gyurácz Ferenc
14. Gyurácz Jánosné 29. Hasza Gergely
15. Gyurácz Pál 30. Balogh Sámuel
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A VII. osztályban levők 5 forint 50 krajcárt izettek. Állami adójuk 8–10 fo-
rintig terjedt (számuk huszonegy):

1. Fekete Ferenc Felsőbük 11. Nemes Pál
2. Németh György 12. Kovács János
3. Cséry László 13. Gyurácz János (Faragó)
4. Kisfaludy István 14. Németh István (Gazda)
5. Horváth József (Kanki) 15. Hasza Ferencné
6. Kocsis János Alsóbük 16. Takács József (Kisesküdt)
7. I j. Ábrahám István 17. Kebelei Péterné és ia, János
8. Ábrahám Ferenc 18. Kebelei Ferenc
9. Domonkos Pál 19. Francsics Ferenc
10. Nagy Ferenc 20. Fekete Ferenc Alsóbük

21. Csonka János Felsőbük

A VIII. osztályba tartozók 4 forint 50 krajcárt izetnek, kiknek állami adója 
1–5 forint között van, és egy kevés birtokkal rendelkeznek (harmincheten 
vannak):

1. Thék István 19. Varga János
2. Nemes József 20. Kelemen János
3. Kocsis Ferenc 21. Németh János
4. Francsics István 22. Mogyoróssy József
5. Fekete János (Giczi veje) 23. Németh István (Őr) Középbük
6. Dömötör Mihály 24. Horváth Imre (Sági)
7. Németh István (dombszeri veje) 25. Horváth János és veje, Laci
8. Takács István Andor (Istók) 26. Gyurácz János Középbük
9. Balogh István 27. Mihácsi János
10. Balogh János Kis 28. Fekete Pál (Őr) és veje
11. Györe József 29. Fekete Pál (Kertaljai)
12. I j. Takács József 30. Pongrácz Mihály
13. I j. Fekete Pál (Béres) 31. Görcsei János
14. Horváth László Felsőbük 32. Gazdag István
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15. Csonka István 33. Major Sándor
16. Béres Sándor 34. Kiss József
17. Büki József 35. Bernáth Imre
18. Varga István 36. Németh Ferenc (Kanki)

37. Takács Sándor Hosszú udvari 

A IX. osztályba tartoztak a vagyontalan zsellérek és a feleséges cselédek, 
akik 3 forint 50 krajcárt izettek (számuk kilenc):

1. Pécsinger János 11. Koczor István
2. Györe János 12. Koczor Ferenc
3. Petrovics István 13. Kiss János
4. Takács József Innyel veje 14. Király Ferenc
5. Kemény István 15. Vinczellér
6. Takács János 16. Szalay János
7. Nemes János 17. Pethő István Béres
8. Fekete Pál Kertaljai ia 18. Kútmester
 9. Kiss György 19. Vaspálya felügyelő és még más 

vasúti és gyári családos szolgák
10. Fekete Ferenc Kocsis

A X. izetési osztályba sorolták azokat az özvegyasszonyokat, akik nem te-
hetetlenek és külön lakással rendelkeznek, valamint az i jú legénycseléde-
ket 18 éves koruktól kezdve: 1 forint izetéssel tartoznak (fel lehet venni 
20-at, az összesen 20 Forint értékű).

A XI. osztályba számítják a iliákat:
a) Lócsi gyülekezet: 20 Ft készpénz, 6 m búza, 6 m rozs, 2 m árpa; 
b) Góri gyülekezet: 10 Ft készpénz, 2 m búza, 2 m rozs, 1 m árpa;
c) Szelestei gyülekezet: 10 Ft készpénz, 2 m búza, 2 m rozs, 1 m árpa;
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A fenti osztálysorolásból származó évi gyülekezeti jövedelem:
− gabonában: 75 mérő búza, 75 mérő rozs és 25 mérő árpa;
− készpénzben: 852 Forint 50 Krajcár.
 
Az új kivetés ellenére a gyülekezet kiadásai 1874-re annyira megszapo-

rodtak, hogy ezeket a bevételekből fedezni nem tudták. Erre egy bizottságot 
választottak azzal a céllal, hogyan lehetne megszüntetni az adósságokat, 
erre dolgozzon ki tervet. Ennek kidolgozása után elhatározta a közgyűlés, 
hogy minden sor izetési forintra 10 krajcárt vetnek ki, melybe beleszámít-
ják a gabona értékét is, a mérőjét 5 Ft-ban állapították meg. A Bükre telepe-
dett idegeneknek − cukorgyár és a vasút alkalmazottainak − megadták azt a 
kedvezményt, hogy nekik a kivetési pótlék összegét elengedték. 

Az 1880. január 21-i gyűlésen felvetődött, hogy a zsellérek a 4 Ft kivetést 
magasnak találták, ezért ezt az összeget 2 Ft 50 krajcárra szállították le.

1882-ben ugyancsak leszállították azon házas zsellérek izetését, akik 
eddig 6 Ft-ot és 5 Ft-ot izettek. A határozat szerint a jövőben egy forinttal 
izetnek kevesebbet, viszont az I. osztályba tartozók járandóságát felemel-

ték. Ezután ők 2 mérő búzát, 2 mérő rozsot és 1 mérő árpát izettek.
Évről évre minden januári számadó közgyűlésen felmerült a hátraléko-

sok ügyének felülvizsgálása. 1886. január 20-án megállapították, hogy a 
gabonahátralék 2–6 mérő között, míg a pénzbeli hátralék 160–200 forint 
között szokott ingadozni. A határozat szerint a gondnokoknak ki kellett 
vizsgálni, kiken kell behajtani a hátralékot, s kiknek lehet elengedni a tarto-
zását, vagy hol kell a tartozásokat bírói segítséggel behajtani.

1886-ban emelték az állami adók összegét, ezért az eddigi egyházi adók 
összegét is módosítani kellett. Ennek elvégzésével a Berzsenyi Gyula fel-
ügyelő vezetésével működő bizottságot bíztak meg.

Egyre többször szerepeltek a gyülekezetben a váratlan, előre nem szá-
mított kiadások. 
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Így 1886. évi számadásban 
az összes kiadást emelték az 
építkezési költségek 

1749 Ft 95 krajcár,

Viszont a bevétel összege 1564 Ft 58 krajcár,
A túlkiadás összege 185 Ft 37 krajcár,
melyet a hamarosan sorra 
kerülő Szent Pál-napi szedéskor 
térítettek meg a hívek.

A gondnokok minden esztendőre elkészítették a gyülekezet költségve-
tését, melyet a közgyűlés hagyott jóvá. Példaképpen lássuk az 1895. decem-
ber 8-án elfogadott költségvetést az 1869. évre: 

A) Szükségletek

I. Lelkész izetés
1.Készpénz izetés 212 Ft 0 Kr
2. 40 mérő búza = 20 q á. 6 Ft 50 Kr 130 Ft 0 Kr
3. 50 mérő rozs = 22 q á. 5 Ft 110 Ft 0 Kr
4. 10 mérő árpa = 4 q á. 6 Ft 24 Ft 0 Kr
5. Lelkészlakás béregyenértéke 100 Ft 0 Kr
6. 9 hold föld kat. jövedelme á. 14 Ft 126 Ft 0 Kr
7. 8 öl keményfa ára á. 10 Ft 80 Ft 0 Kr
8. A tűzifa felvágása á. 1 Ft 70 Kr 13 Ft 0 Kr
A lelkész összes izetése 795 Ft 60 Kr
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II. Kántortanító izetése
1. Készpénz izetés 106 Ft 0 Kr
2. 23 mérő búza = 11 q á. 6 Ft 50 Kr 71 Ft 50 Kr
3. 22 mérő rozs = 10 q á. 5 Ft 50 Ft 0 Kr
4. 5 mérő árpa = 2 q á. 6 Ft 12 Ft 0 Kr
5. Tanítólak béregyenértéke 70 Ft 0 Kr
6. 5 ½ hold föld kat. jövedelem 77 Ft 0 Kr
7. 6 öl keményfa ára 60 Ft 0 Kr
8. A tűzifa felvágása 10 Ft 20 Kr
A tanító összes izetése 456 Ft 70 Kr

III. Másodtanító izetése
1. Készpénz 270 Ft 0 Kr
2. Egy öl fa ára 10 Ft 0 Kr
3. A tűzifa felvágása 2 Ft 0 Kr
A másodtanító összes izetése 282 Ft 0 Kr

V. Egyház i izetése 10 Ft 0 Kr
V. Templomseprő izetése 5 Ft 40 Kr
VI. Harangozó izetése 9 Ft 0 Kr
VII. Egyházi épületek tűzbiztosítása 19Ft 0 Kr
VIII. Javításokra: templomnál = 20 Ft, 
lelkészlaknál 15 Ft, tanítói laknál 10 Ft 
és az iskolánál 15 Ft, összesen = 

60 Ft 0 Kr

IX. Iskolafűtésre két öl tűzifa 20 Ft 0 Kr
X. A tűzifa felvágatására 3 Ft 40 Kr
XI. Nagyiskola fűtésére 25 q kőszén 25 Ft 0 Kr
XII. Állami adó 58 Ft 0 Kr
XIII. Tanítói nyugdíjalapra 24 Ft 0 Kr
XIV. Összesített kerületi pénztárnak 73 Ft 10 Kr
XV. Kerületi gyámolda pénztárába 9 Ft 50 Kr
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XVI. Esperességi pénztárba 21 Ft 0 Kr
XVII. Tápintézetre 9 Ft 0 Kr
XVIII. Az esperesi gyűlésre küldöttek 
költsége

10 Ft 0 Kr

XIX. Fuvar (papi gyónásra, tanítói 
értekezletre)

30 Ft 0 Kr

XX. Napidíj (lelkész, tanítónak, 
gondnokoknak) 

12 Ft 0 Kr

XXI. Közalaphoz 35 Ft 0 Kr
XXII. Felszerelésekre iskolában 15 Ft 0 Kr
XXIII. Szuplikánsoknak 6 Ft 0 Kr
XXIV. Előre nem látott szükségletekre 8 Ft 0 Kr
XXV. Az összes szükséglet 2%-a 39 Ft 97 Kr
Az összes szükséglet 2036 Ft 67 Kr

B) Fedezet

I. Múlt évi pénztármaradvány 73 Ft 48 Kr
II. Kamatjövedelem: 5 % 300 Ft tőke 

után 15 Ft 0 Kr
III. 7 % 100 Ft tőke 

után 7 Ft 0 Kr
III. Erszénypénztár 85 Ft 0 Kr
IV. Lelkész és tanítói lak egyenértéke (Bér) 170 Ft 0 kr
V. 14 ½ hold kataszteri tiszta jövedelme 203 Ft 0 Kr
VI. Hátralékosok tartozása (termény és pénz) 120 Ft 0 Kr
Összes 573 Ft 48 Kr
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Kivetés

VII. 81 ¾ mérő búza = 40 q á. 6 Ft 50 Kr 260 Ft 0 Kr
VIII. 91 ¾ mérő rozs = 40 q á. 5 Ft 0 Kr 200 Ft 0 Kr
IX. 24 ¾ mérő árpa = 9 q á. 6 Ft 0 Kr 54 Ft 0 Kr
X. Készpénzzel kivetendő alappal együtt 1085 Ft 80 Kr
Összes fedezet 2173 Ft 28 Kr

C) Összehasonlítás

Összes jövedelem 2173 forint 28 krajcár
Összes szükséglet 2036 forint 67 krajcár
Jövedelemtöbblet 136 forint 61 krajcár

Filiák hozzájárulása

Lócsról
1. Gabonából 6 mérő búza = 3 q 19 forint 50 krajcár

6 mérő rozs = 2 q 80 kg 14 forint 0 krajcár
2 mérő árpa = 80 kg 4 forint 80 krajcár

2. Készpénzben 29 forint 0 krajcár
Lócsiak összes 
hozzájárulása

67 forint 30 krajcár

Górból
1. Gabonából 2 mérő búza = 1 q 6 forint 50 krajcár

2 mérő rozs = 90 kg 4 forint 50 krajcár
1 mérő árpa = 40 kg 2 forint 40 krajcár

2. Készpénzben 13 forint 50 krajcár
Góriak összes 
hozzájárulása

26 forint 90 krajcár
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Alsószelestéről
1. Gabonából 2 mérő búza = 1 q 6 forint 50 krajcár

2 mérő rozs = 90 kg 4 forint 50 krajcár
1 mérő árpa = 40 kg 2 forint 40 krajcár

2. Készpénzben 13 forint 50 krajcár
Alsószelesteiek összes 
hozzájárulása

26 forint 90 krajcár

A iliák hozzájárulása 
az anyagyülekezet 
kiadásaihoz

121 forint 10 krajcár

A gyülekezet vagyonát biztos alapra igyekezett helyezni, ezért a század-
fordulón földbirtok vásárlását határozta el a közgyűlés. Erre lehetőséget 
nyújtott, hogy 1902-ben az alsóbüki falu végén levő köznemesi birtokot a 
tulajdonosok elárverezték. Ezt a birtokot a gyülekezet meg is vette 1000 
ölenként 450 Ft-ért, az abban az időben bevezetett korona értékében pedig 
900 koronáért. Ezt a földvásárlást azzal a megokolással tették, hogy a taka-
rékpénztárban levő pénzük csak 4,5 %-ot jövedelmez, míg a földbirtokok-
ból több hozamot reméltek.

A földbirtok vásárlásához 1902-ben kivettek a Csepregi Takarékpénz-
tárból a törlesztéshez 2605 korona 51 illért, míg a takarékmagtári tőkéből 
ugyanerre a célra 1335 korona 59 illért használtak fel.
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A gyülekezet tőkepénzei a századforduló idején:

Megnevezés 1896 1897 1898 1899
években

forint + krajcár értékben
Csepregi 
Takarékpénztárban

1123,49 930,4 1025,89 1076,57

Major Jánosnál 40 40 0 0
Nőegyleti alaptőke 139,65 253,34 434,94 454,64
Kon irmandusok 
alaptőkéje

11-Sep 25,32 34,26 42,98

Baranyai-féle iskola 
alapítvány

100 100 100 100

Gyámintézeti alaptőke 128,52 138,67 144 162,98
Jánosa-féle alapítvány 200 200 200 200
Dalárda alaptőkéje 0 0 80 113,14
Összesen 1740,77 1687,73 2019,09 2150,31

Az 1900-ban bevezetett pénzváltozás – a forintot és a krajcárt felváltotta 
a korona és a illér – a pénz névértékét duplájára emelte, viszont a vásár-
lóértékét csökkentette. Hogyan is alakultak a gyülekezet tőkéi a pénzválto-
zást követő években?
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Megnevezés 1900 1901 1903 1904
években

korona + illér értékben
Csepregi 
Takarékpénztárban 

2271,09 2521,58 436,46 531,21

Nőegyleti alaptőke 980,63 1411,53 252,53 489,44
Jánosa-féle alapítvány 400 400 400 400
Kon irmandusok 
alaptőkéje

100,16 117,36 147,97 167,7

Baranyai iskola 
alapítvány

200 200 200 200

Gyámintézeti alaptőke 363,18 379,66 105,24 110
Dalárda alaptőkéje 295,3 307,07 362,35 376,88
Iskolai alaptőke 0 60 134,03 1285,38
Temetkezési Egylet 
alaptőkéje

0 0 0 127,44

Összesen 4580,36 5397,2 2038,58 3688,05

A gyülekezet takarékosságának eredményét mutatja az 1905. évről szó-
ló kimutatás, melyet az 1906. január 25-i közgyűlésen ismertetett Farkas 
Elemér lelkész. A takarékoskodás nagyon fontos célkitűzése volt a gyüleke-
zetnek, mivel iskolaépítésre készülődtek. Ehhez kb. 16 ezer koronára volt 
szükség, s a lelkész beszámolója szerint több mint 11 ezer korona állt az 
építkezés rendelkezésére. Ennek tételei az alábbiak:
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Csepregi Takarékpénztárban elhelyezve 4554 korona 09 illér
Pénztármaradvány 1905. évről 1490 korona 16 illér
Egyes hívőknél van kihelyezve kamatra 700 korona 0 illér
1906. évi kivetésből befolyik 1352 korona 20 illér
A cukorgyár adománya iskolaépítésre 800 korona 0 illér
A lelkész adománya 100 korona 0 illér
Gyámintézeti alapból felhasználható 110 korona 0 illér
1906. évben előre számított 
pénzmaradvány

300 korona 0 illér

A takarékmagtárból kamatnélküli 
kölcsön

1000 korona 0 illér

Nőegylettől adomány 800 korona 0 illér
Építési anyagok lebontásából 200 korona 0 illér
Alapkő anyagok lebontásából 100 korona 0 illér
Iskolaépítésre rendelkezésre áll: 11506 korona 45 illér

Az egyházi járandóság nyilvántartására és be izetésének igazolására a 
lelkész azt ajánlotta a közgyűlésnek, hogy minden izető egyháztag kapjon 
egy kis könyvecskét, melybe beírják az egyházi adó összegét, így minden-
ki előre láthatta, hogy mi a tartozása, a izetés alkalmával pedig a lerovási 
tételbe beírták a gondnokok az összeget, mely egyszersmind nyugtául is 
szolgált. A közgyűlés az indítványt elfogadta azzal, hogy a könyvecskék árát 
minden izető tag a sajátjából fedezi. 

A gyülekezeti adógabonát évenként két alkalommal − ősszel és tavasszal 
− szedték be a hívektől. 1912. január 6-án elhatározták, hogy az egysze-
rűsítés érdekében ezentúl csak egyszer, február hónapban gyűjtik össze a 
gabonát.

A gyülekezet előrelátását mutatta az 1912. február 2-án, az egyház föld-
jei tulajdonjogára vonatkozó határozat, mely szerint, ha az iskolát idővel 
államosítanák, a földbirtokra is rátehetné a kezét az állam. Éppen ezért az 
egyházi hivatalnokok járandóságát képező földek tulajdonjogát úgy íratták 
be a telekkönyvbe, hogy azok a gyülekezet tulajdonát képezik, és kántorta-
nítói javadalmazásra szolgálnak.
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Hamarosan azonban ismét visszatértek a gabona évenkénti kétszeri sze-
désére, melyet 1912. február 11-én tartott közgyűlésen határoztak el. Ezt a 
januári sikertelenül végződött gabonaszedés eredményeként határozták el. 
Ugyanakkor kimondták, a fele részt mindenki tartozik az első szedéskor − 
szeptemberben − beszolgáltatni, aki pedig ezzel elmarad, az köteles az első 
szedéskor megállapított árban ki izetni az elmaradt részt.

Az 1914. év végén hozott miniszteri rendelet értelmében − a háborús 
viszonyokra való tekintettel − az egyházi hivatalnokok gabonáját ezentúl 
2/3 részben keménygabonában − búzában, rozsban −, 1/3 részben pedig 
puhagabonában − árpában − kell kiadni. 

A háború alakulása egyre nagyobb aggodalommal töltötte el a gyüle-
kezet vezetőségét. Az 1918. február 7-én tartott gyűlésen felvetették azt a 
kérdést, mi legyen a gyülekezet tulajdonát képező értékpapírokkal, melyek 
most már tetemes vagyont képviselnek. A közgyűlés határozata szerint az 
értékpapírokat a Pesti Kereskedelmi Banknál helyezik el letétbe. Hiába volt 
az elővigyázatosság, a háború után bekövetkezett in lációban az értékpa-
pírok is elvesztették értéküket.

Az 1919. június 15-i gyűlésen megdöbbenéssel vették tudomásul a meg-
jelent hívek a lelkész, Farkas Elemér bejelentését, mely szerint: „Az egyházi 
vagyont likvidáló bizottság nálunk is megjelent és az összes ingó és ingatlan 
vagyonunkat köztulajdonba vette át. Hogy mi lesz egyházunk további sorsa, 
feleletet adni erre ma nem tudunk.”

A gyülekezeti vagyon további sorsát a Tanácsköztársaság augusztus 1-i 
bukása oldotta meg. Az ellenforradalmi kormány az uralomra jutását köve-
tően a köztulajdonba átvett ingó és ingatlan egyházi vagyont visszajuttatta 
az egyházközség tulajdonába − állapította meg az 1919. szeptember 26-i 
közgyűlésen a hírt közlő lelkész.

Hamarosan sorra került a gyülekezeti földek hasznosításának kérdése 
is, melyet bérbeadással szoktak megoldani. Szeptember 30-án tárgyalták 
meg ennek lehetőségét. A tárgyalás során a Kertaljai dűlőben fekvő 4000 
négyszögöl szántót árveréssel a legtöbbet ígérő Németh Józsefnek juttat-
ták hat esztendőre oly feltétellel, hogy 1000 négyszögölenként évenként 
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330 kg búzát izet, vagy a búza mindenkori maximális árának megfelelő 
haszonbért.

A korona in lációjának gyors növekedését mutatta a gabona árának rö-
vid idő alatt bekövetkezett változása. A gyülekezet a bérlőitől az esedékes 
gabona megváltási árát mázsánként 200 koronában számolta el az 1920. év 
első felére. Augusztusban már a gabona mázsáját 500 koronában állapítot-
ták meg.

A gyülekezet nagy óvatossággal járt el a még meglévő értékpapírjainak 
megmentése érdekében. A közgyűlés elhatározta, hogy a Pesti Kereskedel-
mi Bank soproni iókjánál letétbe helyezett értékpapírjait, tekintettel arra, 
hogy Sopront egy esetleges megszállás fenyegette, a bank győri iókjához 
helyeztette át.

A gyülekezet adógabonáját eddig a régi mérték − a mérő − szerint szed-
ték. Az országban azonban már mindenütt mázsában számolták a súlyt. Az 
egységes elszámolás érdekében Balogh Samu gondnok azt indítványozta, 
hogy ezután a gabonát ne mérőben, hanem kilogrammokban gyűjtsék ösz-
sze. 1920 februárjában az eddigi gyakorlat, a mérőben való számítás mel-
lett döntött a közgyűlés.

Az első világháború után nagyon sok gyülekezeti tag állami adója lénye-
gesen csökkent, így az egyházi adó izetésénél is ezek alacsonyabb osztály-
ba kerültek. Ennek az lett az eredménye, hogy annyi gabona sem folyt be, 
amennyivel az egyházi tisztviselők illetményét fedezhették volna. Ezért fel-
merült annak a szükségessége, hogy új izetési kulcsot készítsenek.

Az 1921. február 6-án tartott közgyűlésen Balogh Sándor gondnok ter-
jesztette elő az új tervezetet. E javaslat szerint az osztályok számát sza-
porították, hogy a régi kulcsnak a nagy ugrásokból származó hibáit meg-
szüntessék. Újításnak számított az is, hogy nem a használatból kiment régi 
űrmérték, a mérő szerint, hanem az általánosan elfogadott kilogrammok-
ban eszközölték a kivetést. A gondnok által előterjesztett tervezetet a köz-
gyűlés változtatás nélkül elfogadta.
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A megállapított kivetési lajstrom az alábbi osztályokba sorolta az egyhá-
zi adó izetőket:

Osztály Állami adó 
(korona)

Készpénz 
(korona)

Búza Rozs Árpa

kilogrammban
I. 300–400 85 80 80 30
II. 250–300 80 75 75 30
III. 200–250 75 70 70 30
IV. 170–200 70 65 65 25
V. 140–170 65 60 60 25
VI. 120–140 60 55 55 20
VII. 100–120 55 50 50 20
VIII. 85–100 50 45 45 10
IX. 70–85 45 40 40 10
X. 55–70 40 35 35 10
XI. 40–55 35 30 30 -
XII. 25–40 30 25 25 -
XIII. 20–25 80 - - -
XIV. 15–20 60 - - -
XV. 10–15 50 - - -
XVI. 5–10 40 - - -
XVII. 1–5 30 - - -
XVIII. Keresetképesek 20 - - -
XIV. Özvegyek 10 - - -

A lócsi iliabelieknek 1½ öl tűzifa hazaszállításának díját 300 koronában 
állapította meg a közgyűlés.

Mivel ezután a súlymérték szerint szedték be a gabonát, a közgyűlés ki-
mondta, hogy az egyházi tisztviselők járandóságait is ezen az alapon fogják 
ki izetni a jövőben.

Történelmi szempontból is érdemes megörökíteni, hogy a búza mérőjét 
50 kg-ban, a rozsét 46 kg-ban, az árpáét pedig 40 kg-ban állapították meg.
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A korona értékének romlását mutatta, hogy a földek bérlőinek a búza 
árát 800 koronában állapította meg a közgyűlés az 1921. év első felére.

1922-ben nagyon gyenge búza-, illetve gabonatermés volt, ezért a föld-
bérlők kérték a gyülekezetet a haszonbér leszállítására. Hosszúra nyúló 
tárgyalás után a közgyűlés úgy döntött, hogy 1000 ölenként 50 kg búzát 
elengednek, és a búza árát mázsánként 1000 koronában számították.

A pénz értékének további gyors csökkenése miatt az 1921-ben megál-
lapított és elfogadott izetési kulcs elavult, ezért a készpénz izetők és a ga-
bonával adózó osztályok között igen nagy aránytalanság mutatkozott. Az 
adókulcs helyesbítésére Kisfaludy Károly tanító vezetésével bizottságot 
küldtek ki. Az 1923. február 4-én tartott közgyűlésen a bizottság javasol-
ta, hogy az egyházi terhekhez való hozzájárulást minden izető osztályra 
búzában, mint állandó értékmérőben állapítsák meg. A izető osztályok ed-
digi készpénzjárulékát tízszeresére emeljék fel, a terményjárulékok pedig 
változatlanul maradjanak. A közgyűlés a bizottság javaslatát egyhangúlag 
elfogadta. 

Az egyházkerület évi gabonaszükségletéből az 1923. évre a büki gyüle-
kezetre 860 kg búza esett. Ennek árát, 817 000 korona értékben a gyüleke-
zet november hónapban be izette.

A gyülekezet a faszükségletét minden esztendőben a környező erdők va-
lamelyikéből szerezte be. A korona elértéktelenedését a fa árának emelke-
dése is jól mutatta:

1923. februárban egy öl tűzifa ára 17 000 korona.
1924. augusztus hónapban ölenként 800 000 koronáért vásárolták meg 

az I. rendű hasáb kemény tűzifát.
1924-ben tervbe vették egy újabb adózási kulcs elkészítését, melyet a 

pénz, a korona folyamatos elértéktelenedése tett volna szükségessé.
Ez az új adókulcs azonban nem készülhetett el a legjobb szándék mellett 

sem, mert a községházán sem tudták állandó jelleggel kialakítani az állami 
adókivetést éppen a pénz értékének rohamos változásai miatt.

Ez a helyzet tartott az 1925. év végéig, s akkor a közgyűlésen úgy hatá-
roztak, hogy a tervbe vett új pénzegységre, a pengőre való áttérésig csak 



374

átmeneti, ideiglenes megoldást alkalmaznak. Eszerint az 1925. évben le-
izetik az eddigi kulcs alapján a kirótt gabonamennyiséget. A gabona kilo-

grammját 3000 koronás egységárban számították. Ez a végleges határozat 
1925. szeptember 25-i közgyűlésen született meg.

A korona fokozatos elértéktelenedését is bemutatják a gondnokok szám-
adásai alapján az utolsó teljes békeévtől, 1913-tól a pengővel való elszámo-
lás kezdő évéig, 1927-ig. Ez az in láció egyúttal a gyülekezet nehézségeinek 
növekedését is jelentette. (A jelzett időszakban csak a nagyobb ütemű ugrá-
sos esztendőket emeltük ki!)

Év Bevétel Kiadás Hiány vagy 
maradvány

Hátralék, 
követelés

koronában + illérben
1913. 6511,94 6579,77 -67,83 55
1914. 6933,51 6862,45 71,06 82,05
1918. 24601,03 22 255,67 +2345,36 1067,87
1920. 212 459,23 208 530,13 +3929,10 1968,85
1922. 1 002 550,93 1 019 352,96 -16 801,97 0
1923. 9 209 443,72 7 060 298,12 +2 149 145,60 0
1925. 100 001 147,00 86 953 771,00 +13 047,376 0
1926. 108 363 579,00 99 942 836,00 +8 420 761,00 0

Év pengőben + illérben
1927. 7533,26 7095,3 +437,96 0
1928. 7107,25 6782,96 +324,29 0
1929. 9322,73 9620 -297,73 0
1930. 6822,5 6666,96 +155,54 0

 
1929-ben közel kétszeresére emelték fel a gyülekezet egyházkerületi já-

randóságát. Hetyésy Lajos egyháztag az 1930. február 19-i gyűlésen érdek-
lődött ennek oka felől. A lelkész, Farkas Elemér a válaszában kifejtette, hogy 
az egyháznak eddig juttatott államsegélyt csökkentették, ami elkerülhetet-
lenné tette az egyes gyülekezetek hozzájárulásának felemelését.
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Az 1929. év pénztárhiányát pedig az okozta, hogy az iskolát és a tanító-
lakást javítani kellett, amire nem számítottak. A fennálló hiány pótlására 
a közgyűlés határozataként, a készpénz izetéseknek 75 %-át vetették ki 
rendkívüli egyházi adó címén. 

Az 1931. február 25-i közgyűlés határozatilag kimondta, hogy azok az 
egyháztagok, akik már családot alapítottak, de továbbra is a szülőkkel kö-
zös háztartásban maradtak − bár külön adójuk nincs is −, a gyülekezeti adó-
zás XVIII. osztályában megjelölt összeget, illetve gabonát tartoznak izetni.

Még ezen év szeptember 13-án a gyülekezet közgyűlése eleget tett az 
egyházmegye elnöksége óhajának, hogy a választók névjegyzékébe felvet-
ték a vegyes házasságban élő evangélikus vallású nőket és azokat az egy-
házközségi tagokat, akik elérték a nagykorúságot, bár egyházi adót nem 
izettek. Ez is mutatta, hogy az egyház mindig lépést tartott a haladással.

A 30-as évek első felében nagy gondok nehezedtek nemcsak a gyüleke-
zetre, hanem országunkra is. Ennek ellenére a hívek nem tántorodtak el val-
lásuktól. Az 1933. január 28-i gyűlésen a gyülekezet felügyelője, dr. Takáts 
József erről a hűségről, kitartásról beszélt: „A szűnni nem akaró gazdasági 
válság romboló hatása következtében a magángazdaságok sorra mennek 
tönkre. A polgárok már alig-alig képesek adó izetési kötelezettségüknek ele-
get tenni. Annál nagyobb dicséretre, sőt magasztalásra érdemesek gyüleke-
zetünk tagjainak legnagyobb része, a szinte heroizmusig emelkedő áldozat-
készsége, mely szerint inkább a szájuktól vonják meg a falatot, csakhogy a 
gyülekezettel szemben fennálló kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni.” 

Éppen a nagy gazdasági világválság hatására az állam is csökkentette 
a földadó kulcsát a kataszteri tisztajövedelem 29%-áról 25 %-ára. Így az 
állami adó a legtöbb adó izetőnél kevesebb lett.

Ezt tekintetbe véve Balogh János gondnok az 1932. január 27-i köz-
gyűlésen tett jelentésében kiemelte, hogy a birtokviszonyokban az utóbbi 
években nagy eltolódások állottak elő, azért szükséges az újonnan kivetett 
állami adók alapján az egyháztagokat is osztályokba sorolni. Szerinte, ha 
a csökkentett állami adó alapján történik a besorozás, sokan alacsonyabb 
izetési osztályba kerülnek, így a befolyó adó nem fogja fedezni a kiadáso-
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kat. Hogy a hiányt, vagy esetleg a külön kivetést elkerüljék, szükséges, hogy 
az osztályok járandóságát mérsékelten felemeljék. Ebből a célból a presbi-
térium elé terjesztett egy új kulcstervezetet, melynek ismertetése után a 
presbitérium elfogadta, és a következőkben összeülő közgyűlésnek elfoga-
dására ajánlotta.

Ezen ajánlásra az 1932. január 30-án tartott közgyűlés az egyházközségi 
adó kulcstervezetét egy évi időtartamra elfogadta.

Az elfogadott adókulcs az alábbiak szerint alakult:

Osztály Állami adó 
összege 
(pengő)

Készpénz 
(pengő)

Búza Rozs Árpa

kilogramm
I. 500–600 75 85 85 35
II. 400–500 70 80 80 30
III. 300–400 65 76 76 30
IV. 250–300 60 70 70 30
V. 200–250 55 66 66 24
VI. 175–200 50 60 60 24
VII. 150–175 45 50 50 20
VIII. 125–150 40 44 44 20
IX. 100–125 35 40 40 15
X. 80–100 30 36 36 10
XI. 60–80 25 30 30 10
XII. 40–60 20 25 25 -
XIII. 30–40 15 20 20 -
XIV. 25–30 10 20 10 -
XV. 20–25 8 20 - -
XVI. 15–20 6 10 - -
XVII. 10–15 4 6 - -
XVIII. 5–10 2 4 - -
XIX. 0–5 2 - - -
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Az egy évre elfogadott új egyháziadó kivetési kulcs ellen a következő 
időszakban több panasz, kifogás merült fel, s többen is kérték megváltoz-
tatását. Erre Patthy Endre jegyző, egyháztag azt indítványozta, mondja ki a 
közgyűlés határozatilag, hogy a jövőben a gyülekezet pénzszükségletét ne 
az eddigi kulcsrendszer, hanem az állami egyenes adó megfelelő százaléká-
ban vessék ki.

Az indítványt követő hosszabb vita után a közgyűlés elvetette Patthy 
Endre javaslatát azzal az indoklással, hogy a magas állami adót izetőknek, 
akik több családnak és személynek biztosítanak munkaalkalmat és adnak 
kenyeret, nem áll jövedelmük arányban adójukkal és azon egyháztagok jö-
vedelmével, kik a saját családtagjaik segítségével gazdálkodnak, így azok-
nak az állami adó egyenes arányban való megadóztatását nem látja méltá-
nyosnak.

Ellenben határozatban kimondta a közgyűlés, hogy tekintettel a kis föld-
haszonbérlők nehéz helyzetére, az 1933. évben kereseti adójukat az egyhá-
zi adó kivetésénél nem fogják adóalapjuknak beszámítani. Egy másik hatá-
rozat szerint pedig visszaállították az előző adókulcsot.

Az adókulcs körüli bizonytalanság azt eredményezte, hogy 1933. de-
cember 13-án újabb adózási terveket ismertetett Fülöp Dezső lelkész. Ezek 
között javasolt két darab százalékos és egy adókulcsos rendszerű adózást. 
Hosszabb vitatkozás, mérlegelés után szavazásra került sor. A három terve-
zet közül a közgyűlés többsége a 28%-ot szavazta meg 1 (egy) pengő sze-
mélyi adóval, melyet 1934. január 1-vel léptettek életbe. Eszerint a kész-
pénzben beszedett adó 87%-át tette ki a hívek egyenes adójának 28%-a, 
míg 13%-át viselték a személyek. A személyi adónál a tiszta − tehát mindkét 
fél evangélikus − házaspároknál 2 pengőt szedtek, míg a vegyes házasok, va-
lamint a 24. évüket betöltött fér iak és önálló nő egyháztagok 1-1 pengőt i-
zettek. Viszont a gabonaszedést az előző év gyakorlata szerint eszközölték. 

1935 januárjában ismét változtattak az adózáson, amennyiben a kész-
pénzjárandóságot 28 %-ról 25 %-ra szállították le. A gabonaadót nem csök-
kentették, mivel a gabonát könnyebben izették meg a hívek.
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Február hónapban pedig a hátralékosok ügyét tárgyalta a közgyűlés, s 
megállapította, hogy a méltányosság elvét kell szem előtt tartani, hiszen 
sokan vannak olyanok, akik a jelenlegi vagyoni helyzetüknél fogva izetés-
képtelenek. Ugyanakkor megfontolt mérlegelés után úgy határoztak, hogy 
akik anyagi helyzetük miatt nem tudnak egyházközségi adót izetni, azok 
közmunkával róhatják le tartozásaikat.

A március hó 9-én tartott közgyűlésen azt állapították meg, hogy a hát-
ralékosoktól járó összegek évről évre növekednek. E napig − a jelentés sze-
rint − 1932-től kezdve felhalmozódott hátralék összege 2011 Pengőt tett ki. 
A nagy összegre való tekintettel úgy határoztak, hogy rosszindulatú hátra-
lékosoknál végrehajtást eszközölnek tartozásaik behajtására.

Az évek múlásával a gyülekezet háztartásában egyre súlyosabb nehéz-
séget okozott a szegénység. 1936-ban a legnagyobb jóindulat mellett is 
kénytelenek voltak a hátralékosokat végrehajtással kényszeríteni adóssá-
guk ki izetésére. „Nagyon jól tudjuk, − állapította meg az 1937. január 30-i 
jegyzőkönyv − hogy a végrehajtás sok családnál nagy kellemetlenséget okoz. 
Gyülekezetünk azonban végletekig ment el, s a végrehajtó gyülekezetek kö-
zött az utolsók között áll.”

Az 1936. február 2-i közgyűlésen is arról számolt be Fülöp Dezső lelkész, 
hogy nagyon sok idejét foglalta le a szegények ügye. „Kevés gyülekezetben 
él ennyi szegény, mint nálunk” − állapította meg. „Egyik szegény a másiknak 
ad kilincset és állunk tehetetlenül a segítség lehetősége nélkül. Akármelyik 
tantermünkbe visz utunk, iskolás gyermekeink arcáról, ruhájáról olvashatjuk 
le a nagy nyomort. Lelkipásztori látogatásaim alkalmával is sokszor találkoz-
tam a szegénység ezer jelével.”

A gyülekezetnek ebben az időben nem jelentett gondot a lelkész, a taní-
tó és az iskola fájának beszerzése, mert a helyi Szapáry-uradalom a tűzifát 
minden esztendőben kedvezményes áron biztosította. 1938-ban 58 pengő-
ért, 1939-ben pedig 70 pengőért a saját fuvarjával szállíttatta haza a gazda-
ság intézője.

A tűzifa árának emelkedése is mutatta, hogy évről évre rohamosan növe-
kedtek az árak minden területen. Az 1941. október 17-én tartott presbitéri-
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umi gyűlésen a felügyelő javasolta, hogy rendezzék az egyházi tisztviselők 
izetését éppen az árak emelkedése miatt. Szerinte 24%-os emelkedés fe-

lelne meg e célnak legjobban. A presbitérium nem emelt kifogást a javas-
lattal szemben, s így terjesztették a közgyűlés elé, amely október 26-án úgy 
határozott, hogy az 1941–1942. évekre 15 %-kal járulnak hozzá az egyházi 
tisztviselők készpénzjárandóságának kiegészítéséhez. 

Mindezek a gondok arra igyelmeztették a gyülekezet vezetőségét, hogy 
az 1942. évre a költségvetést a legmesszebbre menő takarékossággal ké-
szítsék el. A megváltozott időkre való tekintettel az eddigi 27%-os kivetés 
helyett 29%-ot alkalmaztak. Ez az emelés azonban csak akkor fedezte a ki-
adásokat, hogyha mindenki eleget tett adó izetési kötelezettségének.

Mivel a háborús viszonyok miatt éppen ennek teljesítése körül mutatko-
zott sok hiányosság, egyre növekedtek az adóhátralékok. A nehézségeket 
fokozta a tanítói lakás megvásárlása, mely miatt adóságokkal is küzdenie 
kellett a gyülekezetnek. Éppen ezért 1943. február 7-i közgyűlésen a lelkész 
arra hívta fel a hívek igyelmét, hogy minden egyházközségi tag szent köte-
lességének tartsa a pontos és lelkiismeretes adó izetést. Ebben az időben 
minden területen adóemeléseket hajtottak végre, tehát a gyülekezetben is 
várhatták az adóteher növekedését, mely különösen a szegény családokat 
sújtotta legjobban.

A nagymérvű drágulás miatt az 1943. évre elfogadott költségvetés nem 
nyújtott fedezetet a tervezett kiadásokhoz, ezért pótköltségvetést kellett 
készíteni.

Ezt megkívánta az is, hogy az egyházmegyei közgyűlés a lelkészek szá-
mára havi 50 pengő, tehát évi 600 pengő készpénzemelést állapított meg. 
Emiatt is 10 %-os külön kivetés vált szükségessé. Ezt a külön kivetést az 
1943. augusztus 15-i közgyűlés a megejtett szavazás alapján 1943. decem-
ber 31-ig elfogadta. A 10 %-os külön kivetés 1200 pengőt jelentett, melyből 
600 pengőt a lelkész izetésére, 250 pengőt a tanítók izetésének kiegészí-
tésére fordították, míg a fennmaradt összeget az előre nem látott dolgok 
fedezésére tartalékolták.
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A költségvetés összegének biztosítása érdekében a presbitérium a sze-
mélyi adót 1 pengőről 2 pengőre, a kivetési százalékot pedig az eddigi 57 
%-ról 60 %-ra emelte fel. Ez a határozat is mutatta a pengő értékének gyors 
csökkenését, s még tartott a háború.

A háborút követően csak növekedtek a gyülekezet anyagi gondjai. 1945. 
szeptember 9-én tartott közgyűlésen Fülöp Dezső lelkész azt jelentette, 
hogy a változó körülmények miatt pótköltségvetés készítése vált szüksé-
gessé. A számítások szerint az eddigi egyházi adó tízszerese fedezte a szük-
ségleteket. Ezt az adóemelést a közgyűlés is tudomásul vette. Akik pedig 
a kirótt gabonát természetben ki izetni nem tudták, mázsánként 1500 
pengős áron tehették meg. A gyülekezetnek nem volt adóssága, viszont a 
templom falai és az épületek javításra szorultak, melyek megkövetelték az 
egyházi adó pontos izetését.

Az új pénz, a forint bevezetését követő költségvetés tárgyalásánál 1946. 
augusztus 18-án felmerült az a kérdés, hogy maradnak-e az eddigi gabo-
nakivetés mellett, vagy sem? Ennek eldöntése nagyon fontos feladatot je-
lentett, mert éppen ezzel kapcsolatban több panasz merült fel. Többeket 
túlságosan sújtott a gabonakivetés emelése, s nagy aránytalanságok is 
mutatkoztak. Ezért a presbitérium úgy határozott, hogy a kirívó eseteket 
felülvizsgálják és korrigálják. Ennek megtörténte után a gabonakivetést a 
kulcsrendszer alapján foganatosította a gyülekezet.

1946. szeptember 28-án, a költségvetés tárgyalásánál az 1945. évi adó-
alapot vették igyelembe. A személyi adót 3 Ft-ban, a kivetést pedig 45 
%-ban állapították meg.

Év végére Patthy Endre gondnok kidolgozta az adóalapokat, s javasolta, 
hogy a kataszteri tiszta jövedelem legyen az alap, amely javaslat egyhangú 
helyeslésre talált. Iparosoknál és a kereskedőknél a kereseti adójukat tekin-
tették alapnak.

1947-től elkezdődött az egyházi adó be izetésének nagymérvű csökke-
nése. A megállapítás szerint ez szorosan összefüggött az általános tehernö-
vekedésekkel. A gyülekezet történetében ilyen magas adóhátralékot még 
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nem tapasztaltak. Az 1949. év elejére a hátralék összege meghaladta a 7000 
forintot. Ennek veszélyét és következményeit látva a gyülekezet lelkésze és 
felügyelője 1948-ban olyan munkára vállalkozott, amit ebben a gyülekezet-
ben még nem végeztek. A községet két részre osztva, otthonaikban keresték 
fel azokat, akiknek egyházi adó hátralékuk volt. A hívek közül egyetlen egy 
sem akadt, aki megtagadta volna kötelezettségét, azonban sok helyen a sze-
génység, a pénztelenség miatt nem tudtak izetni. E tapasztalatok nyomán a 
gyülekezet vezetőit az a gondolat foglalkoztatta, hogy áttérnek az önkéntes 
egyházi adó megajánlásának bevezetésére. Egyelőre ezt a presbitérium el-
vetette.

Az anyagi nehézségek pedig továbbra is növekedtek párhuzamosan a 
hátralékok összegével. A lelkész 1950. február 18-i gyűlésen elhangzott be-
számolója szerint: „Az egyházi adó hátralékok egyre növekszenek, s ez teszi 
tönkre gyülekezetünk háztartását. A teherviselés kérdésében megkérdeztük 
híveinket. Tudni akartuk, kik azok, akikre a tehervállalásban számíthattunk, 
és kik azok, akikre terhet nem vethetünk ki. Véget kell vetnünk annak a felfo-
gásnak, hogy egyes hívek az gondolják, kegyet gyakorolnak akkor, ha egyházi 
adójukat meg izetik, és tűrik, hogy az egyházközség mint koldus könyörögjön. 
Ebben az esztendőben csak azokra vetünk ki terhet, akik helyt is állnak. Azok 
a tagok pedig, akik a terhet nem vállalják, maguk zárják ki magukat az egy-
házközség tagjai soraiból.”

A helyzet tisztázására és az egyházhoz való hűség kinyilvánítására a köz-
gyűlés 1951. február 11-én kimondta, hogy a gyülekezeti teherviselésben 
az egyházi adó szó használatát eltörli, s helyette az „önkéntes egyházfenn-
tartási hozzájárulás” kifejezést használja. A tájékoztató kivetés azonban − a 
lelkész szerint − nem fedezi a szükségleteket, ezért kérte a híveket, a kiveté-
sen felüli adományokkal is járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához.

Ezen „önkéntes adományok” összegyűjtésére az 1951. május 26-i pres-
bitériumi gyűlés elhatározta, hogy egy hittestvért alkalmaznak, s megha-
tározták a pénzbeszedő működési körét. E szerint a pénzbeszedő felkeres 
minden gyülekezeti tagot, és az önkéntes egyházfenntartási járulékot ösz-
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szeszedi, az adókönyvébe beírja, majd másolattal készített elismervényt ad 
az adó izetőnek. Erre a munkára Németh István nyugdíjas vasutas jelentke-
zett. Bérének a beszedett díj 5%-át állapította meg a presbitérium.

Az egyházkerület püspöke a VII./1951. számú körlevelében felszólította 
a gyülekezetet, hogy az egyház földjeit ajánlja fel az állam részére, amit a 
közgyűlés 1951. augusztus 12-én meg is tett. A földingatlan összes területe 
18 kat. hold 1185 négyszögölet tett ki 471,58 aranykorona értékben. A köz-
gyűlés azonban kérte az illetékes állami hivatalt, hogy az alsóbüki falu végén 
fekvő 5 kat. hold 1594 négyszögöl szántóból hagyjanak meg az egyháznak 
2400 négyszögöl területet, melyből 1200–1200 négyszögöl lenne a lelkészé 
és a kántoré. A felajánlott földterületeket az állam elfogadta, de a kérést nem 
teljesítette, ezzel a gyülekezet minden tehertől és zaklatástól megszabadult. 

A közgyűlés még azt is elhatározta, hogy a Répcelakon 1951. július 26-án 
megtartott egyházkerületi közgyűlés 5. és 6. a) és b) pontja értelmében a 
gyülekezetünkben a perselyezést ismét bevezetik.

A gyülekezet anyagi helyzetének javítására az 1952. január 5-én tartott 
közgyűlés elhatározta, hogy az előző évi kivetés készpénz összegét 20%-
kal, a személyi díjakat pedig 3 forintról 6 forintra emelik fel. A fajárandó-
ságot ölenként 700 forintban, a gabonajárandóságot pedig mázsánként 80 
forinttal számolták el. Az egyházközség nehézségét mutatta az a körülmény 
is, hogy a lelkésznek összesen 2057,60 Forinttal tartozott az 1951. évről.

A következő években sem javult a gyülekezet anyagi helyzete, sőt 
aggasztóvá vált. A legjobb adó izetőket súlyos állami adók és a beszolgál-
tatások terhelték, kiknek a megélhetése is bizonytalanná vált. Ilyen körül-
mények között tőlük az egyháznak semmi, vagy csak nagyon kevés jutott. 
Valamit enyhített a gondokon a perselypénz, mely 1952-ben 1814,15 Ft-ot 
tett ki, és az önkéntes felajánlások, adományok összege, az 1875,10 Forint. 
Pénzünk értékének csökkenését jól mutatja, hogy 1954-ben a gabona mé-
termázsáját már 160 forintos árban számolták el.

A gondok csak növekedtek, melyeket a lelkész, Fülöp Dezső 1956. január 
15-i bejelentése is megerősített. Eszerint 1957. január 1-vel az államtól ka-
pott támogatás 25%-kal, 1959. január 1-vel pedig 50 %-kal fog csökkenni, 
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később pedig fokozatosan teljesen megszűnik. Ez bizony azt jelentette, hogy 
nagyobb áldozatokat kell hozni a híveknek egyházuk részére. Ezt követően 
a közgyűlés úgy határozott, hogy a személyi járulékot 10 forintról 20 forint-
ra emelik fel, míg a vegyes gabona árát 250 forintban állapították meg.

Az 1960. évre a gyülekezet a Lutheránus Világszövetségtől segély cí mén 
20 000 forintot kapott, mely összeget a lelkészlakás karbantartására fordí-
tották.

Ezen adomány ellenére az egyházközségnek továbbra is maradtak olyan 
anyagi kötelezettségei, melyeket csak úgy tudott teljesíteni, ha ezek megol-
dásához a hívek önkéntes adományaikkal hozzájárultak. A lelkész, Komjá-
thy Lajos azt javasolta az 1959. december 6-i közgyűlésen, hogy a gondno-
kok − Balogh Lajos és Takács Samu − mellé négy önkéntes egyháztanácstag 
társuljon, majd keressék fel a gyülekezet tagjait, és gyűjtsék össze a hívek 
adományait az erre a célra készített gyűjtőívek felhasználásával. A gyűjtésre 
Horváth Sándor, Horváth Gábor, Fekete Sándor és Németh Kálmán egyház-
tanácsosok jelentkeztek, akik minden családot felkerestek, és felvilágosí-
tást adtak az egyházközség ügyeire, nehézségeire vonatkozóan. Munkájuk 
eredményeképpen több mint 5000 forint adomány gyűlt össze, mely na-
gyon kedvező képet nyújtott a hívek áldozatkészségéről.

Hasza Ferenc egyháztanácsos az 1960. március 5-i gyűlésen azt indít-
ványozta, hogy szüntessék meg az úrvacsorai oltárra helyezett adakozást. 
A hozzászólásokat követően a lelkész úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az 
adakozás helyesebb formáját meg lehetne ugyan keresni, de magát az ada-
kozást megszüntetni, vagy azt valami nehézkesebb megoldással korlátozni 
nem lenne helyes, mert éppen a legnehezebb éveket követően nem lehet 
cél leszoktatni a híveket arról az áldozatkészségről, amely ma a gyüleke-
zet anyagi szükségleteinek mindinkább kibontakozó alapját adja. Éppen e 
megokolásból kiindulva 1961. évben is megtartották a most már hagyomá-
nyossá vált gyűjtést.

Hamarosan tárgyalásra került az egyházközség anyagi ügyeinek rende-
zése, melynek érdekében többen is javasolták az adózók névsorának össze-
állítását és a hozzájárulás összegének megállapítását. E célból egy bizott-
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ságot neveztek ki, s a következőket kérték fel a munkálatok elvégzésére: 
Csonka Kálmán, Hasza Ferenc, Joós József, Németh Kálmán, Patthy Endre és 
Patthy István egyháztagokat. 

Az egyházi járulékok rendezésével megbízottak két ülésen is lelkiisme-
retesen megtárgyalták és átgondolták az önkéntes egyházfenntartói járulék 
rendezésének kérdését, s a bizottság Patthy István tervéből kiindulva 1961. 
március 19-én a következőket javasolta a közgyűlésnek elfogadására:

A pénz izetésben négy kategóriát állítanak fel: 180 Ft-os, 130 forintos, 
90 forintos és 50 forintos összegekkel.

A felajánlott összegek bizonyos részletét terményben kérik, kivéve azok-
nál, akik készpénzből élnek. Így a 180 forintos felajánlásból 120 forintot és 
30 kg terményt, a 130 forintosból 90 forintot és 20 kg terményt, a 90 forin-
tosból 50 forintot és 15 kg terményt kérnek, az 50 forintos megajánlásból 
pedig tetszés szerint lehet készpénz és termény megajánlása. A termény 
egységárát mázsánként 200 forintban számították.

Kihangsúlyozták, hogy a iliák hozzájárulását is rendezik, mellyel a lel-
készt és a felügyelőt bízták meg. Elhatározták, hogy az évenkénti gyűjtést 
ezután is megtartják.

Az 1961. évi zárszámadó gyűlésen örömmel állapították meg, hogy a ter-
vezett 22 000 forint önkéntes megajánlás helyett 27 443 forint folyt be a 
gyülekezet pénztárába. Ezt az eredményt főként az segítette elő, hogy az 
egyházközség iatal és kereső tagjai is támogatást nyújtottak, és a iliák is 
többet áldoztak az anyagyülekezet támogatására.

Mindez azt jelentette, hogy a gyülekezet eddigi anyagi gondjai meg-
szűntek, s most már nyugodtan gazdálkodhattak a tervezett költségvetés 
alapján. A be izetés gyakorlata azonban nem felelt meg a várakozásnak, és 
tarthatatlanná vált, mert az egyházi járulék több mint 50%-a az esztendő 
utolsó napjaiban folyt be. Emiatt a gyülekezet nemcsak a közegyházi köte-
lezettségeinek nem tudott eleget tenni a meghatározott időre, hanem alkal-
mazottainak izetését sem tudta kellően biztosítani, így nem egyszer maga 
a lelkész is többször került pénzzavarba. A céhmester izetésével is hátra-
lékban voltak. E helyzet megszüntetésére megtették az intézkedéseket.  
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Először is az egyháztanács minden tagja vállalta, hogy az év első szedé-
sekor az egész évi önkéntes járulékot be izeti, és erre buzdítják a gyüleke-
zet híveit is. Az egyházközség anyagi ügyeinek irányítására és ellenőrzésére 
„számvevőszéket” alakítottak, mely az elnökség felügyelete mellett, de ettől 
függetlenül ellenőrizte a gyülekezet számadásait, egyéb anyagi dolgait. Erre 
a tisztségre i j. Csonka Kálmán és Balogh László egyháztanácsosokat kérték 
fel, akik a megbízatást el is fogadták. 

Ezen intézkedések ellenére továbbra is egyenetlenül folytak be az egy-
házközségi járulékok, és a lelkész az 1971. január 7-én tartott közgyűlésen 
panaszolta, hogy 1970-ben rendszertelenül vehette fel izetését, ami állan-
dó bizonytalanságot, anyagi rendezetlenséget jelentett otthonában. A lel-
kész javasolta, hogy a Lenin MTSZ-ben lezajlott zárszámadó közgyűlés után 
6–8 presbiter keresse fel a híveket, s ahol lehet, egész évre szedjék össze a 
járulékot, ahol pedig ez nehézséget jelentene, a félévre szólót izettessék be. 
Az egyháztanács tagjai készséggel vállalták e szolgálat elvégzését.

Ezen intézkedésnek meg is lett az eredménye, mert az 1972. évi jelen-
tésből (melyet az 1973. március 31-i közgyűlésen mondtak el) azt állapít-
hatjuk meg, hogy az egyházi járulékok be izetését semmi zavaró körülmény 
nem gátolta. A hívek legnagyobb része már az esztendő első felében be i-
zette járandóságát, sőt a nyilvántartott kereső iatalok 97%-a is eleget tett 
az egyháztanács kérésének, pedig tudjuk, hogy az előző években zajlott le a 
gyülekezet eddigi legnagyobb építkezése ebben az évszázadban. A lelkész-
lak építése igen nagy áldozatokat kívánt az egyházközség minden tagjától, 
akik a legnagyobb nehézségektől sem riadtak vissza, s szívesen tettek ele-
get a paróchiaépítő lelkész, Komjáthy Lajos kérésének. (E nagy feladat el-
végzéséről már az előzőkben bővebben szóltunk!)

Ezzel egy korszakot zártunk le, mely tele volt gondokkal, nehézségekkel, 
ennek ellenére a legnehezebb éveket is átvészelte Isten segítségével a gyü-
lekezet.

Végezetül egy táblázattal mutatjuk be az anyagi alapokat megteremtő 
bevételek, az ezzel párhuzamosan járó kiadások és maradványok összegeit 
a 30-as évektől kezdve:
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Év Bevétel Kiadás Maradvány-
Hiány

pengő + illér
1931. 7 490,04 6 779,21 710,83
1932. 7 275,31 5 933,72 1 341,59
1933. 6 048,26 6 445,95 -397,69
1935. 8 325,00 7 764,01 560,99
1936. 6 623,93 6 567,22 56,71
1937. 6 966,72 6 851,35 115,37
1938. 7 924,08 7 878,65 45,43
1939. 7 732,36 7 654,56 77,8
1940. 8 357,27 8 272,04 85,23
1941. 8 857,00 8 733,02 123,98
1942. 10 341,22 10 322,78 8,44
1943. 15 294,10 14 460,61 833,49
1944. 18 373,40 16 687,29 1 686,11
1945. 23 156,80 22 979,62 177,18

A továbbiakban az érték forint + illér
1946. 12 646,06 12 522,03 124,03
1947. 24 299,14 23 840,63 458,51
1948. 27 445,75 27 002,48 443,27
1949. 20 337,92 20 301,24 36,68
1950. 19 509,43 19 192,27 317,16
1951. 18 745,17 18 378,27 366,9
1952. 15 951,36 15 787,55 163,81
1953. 16 577,66 16 558,43 19,23
1954. 24 693,19 24 415,98 277,98
1955. 31 280,00 30 823,93 456,07
1956. 42 917,46 37 098,36 5 819,10
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Év Bevétel Kiadás Maradvány-Hiány
forint + illér

1957. 40 651,50 40 169,10 482,4
1958. 37 094,00 33 950,45 3 143,55
1959. 41 359,37 37 314,82 4 044,55
1960. 40 441,46 38 513,15 1 928,31
1961. 40 018,33 37 994,40 2 023,93
1962. 47 951,50 43 234,20 4 717,30
1963. 44 347,70 44 282,20 65,5
1966. 70 718,92 50 993,72 19 725,20
A bevétel emelkedése a templomjavításra adott adományokból eredt. 

A következő évek magas összegét a lelkészlak építésére gyűjtött 
adományok. 

1967. 152 880,15 135 615,13 17 265,02
1968. 221 744,50 218 228,30 3 516,20
1969. 396 757,97 361 542,32 35 215,65
1970. 384 026,36 384 026,36 0
1971. 79 125,27 71 914,00 7 221,27
1972. 91 599,72 85 968,60 5 631,12
1973. 101 004,52 90 774,76 10 229,76
1974. 121 105,26 101 389,00 19 716,26

A fenti összegekből nagyon jól érzékelhetjük, hogy a gyülekezet bevéte-
lei az 1960-as évek végétől az eddig nem tapasztalt magaslatra emelkedtek. 
Az 1968–70-ig tartó évek bevételei között szerepel az egyházmegye hoz-
zájárulása is, mellyel a lelkészlak építését segítette. Ettől elvonatkoztatva 
is megállapíthatjuk, hogy a büki gyülekezet hívei nem fukarkodtak adomá-
nyaikkal, ezért az egyházközség történelme során soha nem találkoztunk 
ilyen anyagi alapokkal, mint éppen az utolsó évtizedünkben.

A következőkben a két év bevételeinek és kiadásainak főbb tételeit mu-
tatjuk be, hogy így is láthassuk, miből folytak be a bevétel összegei, és eze-
ket mire fordították:
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1968-ban: 

Bevételek (csak a 
főbb tételek)

Adomány címén 167 132,72 Ft

Egyházi járulék a 
hívektől

30 371,00 Ft

Off ertórium 4 917,52 Ft
Kiadás főbb tételei Épületek javítására 155 616,52 Ft

Ebből Templomra: 70 057,88 Ft
Új lelkészlak építésére 85 558,64 Ft
Teológus otthonra 2 036,30 Ft
Szeretet intézményeknek 460,00 Ft
Gyülekezeti Segélynek 1 722,00 Ft
Lelkésznevelő intézetnek 150,00 Ft
Közegyházi járulék 4 053,80 Ft

1973-ban:

Bevételek főbb 
tételei

Egyházi járulékból 33 225,00 Ft

Adományokból 4 660,00 Ft
Perselypénzből 4 411,80 Ft
Mozibérletből 24 996,00 Ft
Gyülekezeti segélyből 3 099,50 Ft
Átmeneti off ertórium, 
adomány akadémiára

15 201,10 Ft

Az 1972. évi pénztári 
maradvány

5 631,12 Ft

Kiadás főbb tételei A lelkész illetménye 25 560,00 Ft
Kántor tiszteletdíja 2 660,00 Ft
Harangozónak 2 400,00 Ft
Közegyházi és egyéb 
járulékok

28 297,60 Ft
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A BUZGÓSÁG, AZ ÁHÍTAT EMBERI OLDALAI

A keresztény egyházak minden időben isteni eredetűnek vallották ma-
gukat, hiszen vallásuk megteremtőjének Jézus Krisztust, az Istenembert 
tartják. Évezredeken át a hívők is érezték azt az isteni erőt, amely fenntar-
totta a kereszténységet a legnagyobb viharok és megpróbáltatások között.

Az egyházat azonban a krisztusi hit mellett emberek alkotják, akiknek 
gyarlóságai nagyon sokszor megmutatkozik vallási gyakorlatuk közben. A 
hívek buzgósága mellett gyakran érezhető volt az emberi gyengeségük, me-
lyek több ízben vezettek nézeteltérésekhez, összetűzésekhez, amiken Isten 
segítségével csak az egyházközség vezetőinek józan ítélőképessége tudott 
úrrá lenni. E fejezetben a hívek buzgóságának, áhítatának megnyilvánulásai 
mellett szót ejtünk az emberi gyengeségekről, hogy mi, az utódok okuljunk 
belőlük, melyek többször is vitákra adtak alkalmat, veszélyeztetve a gyüle-
kezeti egységet.

Az 1830-as években gyakran zajlottak le megbotránkoztató jelenetek az 
istentiszteletek alatt a padban való ülések miatt. Ezek megszüntetésére az 
1839. február 8-i közgyűlés azt a határozatot hozta: „Bárki legyen a megbot-
ránkoztató és az illedelem határait tul haladó tettet követni nem félemlene, 
az azonnal a Curator urak által 4 Forintra büntettetik, minek teljesítésére 
végrehajtással is eszközölendő lészen.”

Az 1840-es évek végén a gondnokok sokszor panaszolták, hogy a gyü-
lekezet részére végzendő közmunkát egyre többen elhanyagolták. Ennek 
megakadályozására az 1850. január 26-án tartott közgyűlésen a következőt 
mondták ki: „A kurátor urak a híveket házsor szerint parancsolja ki közmun-
kára. Aki nekik nem engedelmeskedik, ahelyett mással, napi bérért elfogadva 
teljesíttetik a szükséges munkát. A fejeskedő tartozván meg izetni a napi bért, 
s ezen határozat alól egyedül a parancsolást odahaza nem vevő, vagy pedig 
súlyos betegségben sínylődő egyének oldoztatnak fel.”

A gyülekezetnek teljesítő fahordók sokszor azt az „alávaló cselekedetet” 
végezték, hogy a szekerekre felrakott fából több darabot útközben ledobál-
tak, ezzel az egyház tisztviselőit károsították meg. 1852. február 17-én a 
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következő határozattal igyekeztek ezt meggátolni: „Miszerint jövendőben a 
gondnok úrnak fognak határidőt szabni az együtt történendő indulásra, a 
tetten kapott pedig 4 Forint ezüstre büntettetik.”

A protestáns ügy érdekében végzett buzgóságból a büki hívek közül na-
gyon sokan részt vettek a Kőszegen, 1860. május 31-én tartott Dunántúli 
Kerületi Gyűlésen.

A csepregi adóhivatal a felekezeti önállóságot sértette meg 1863-ban, 
amikor a lelkészt büntetés terhe mellett felszólította arra, hogy az elmúlt 
három évben meghaltak névjegyzékét haladéktalanul küldje meg, a jövőben 
pedig ezt minden negyedév végén cselekedje. Ha ezt nem teszi meg, 10 fo-
rint büntetést rónak ki részére.

1863. április 19-én a lelkész ismertette a felszólítást, s a közgyűlés a 
következőket határozta: „Minthogy az 1790–1791-i egyházi autonómiákra 
vonatkozó országgyűlési törvénycikk világosan kimondja, hogy lelkészeink 
egyházi ügyekben egyedül csak az egyházi felsőbbségtől függnek, s egyházi 
ügyekben senki más világi hatóságtól érkezett rendeleteket elfogadni, s ezt 
teljesíteni nem köteleztetnek, ugyanezért ennek teljesítése ily úton megtagad-
tatott, egyúttal lelkészünk felkéretett, hogy ezen határozatról az adóhivatalt 
értesítse.” 

Erre az értesítésre az adóhivatal a lelkészt 20 forintra büntette meg, s 
mindaddig, míg be nem küldi a kért jegyzéket, havonként 10 forintra bün-
tették meg. Ennek ellenére a gyülekezet megtagadta a hatóság által kirótt 
büntetés be izetését.

1868-ban a hétköznapi reggeli könyörgéseket be kellett szüntetni, mert 
harangozásra és „orgonaszíj-húzásra” alkalmas gyermeket nem találtak, s 
1868. június 28-án azt határozta a közgyűlés, hogy mindaddig, míg a fent 
nevezett két műveletre alkalmas egyént nem találnak, a köznapi istentiszte-
leteket megszüntetik. Ezenkívül azt is elhatározták, hogy a nyári időszakra 
eső temetéseknél a harangozásról a gyászoló család köteles gondoskodni. 
Későbbiek folyamán a köznapi istentiszteletek megtartásáról úgy határoz-
tak, hogy a jövőben csupán csak július hónapban, a legnagyobb mezőgazda-
sági munkák idején szüneteltetik.
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1884. január 19-én az elnöki megnyitó örömmel állapította meg, hogy a 
gyülekezet tagjai az elmúlt években nagy buzgóságot tanúsítottak, az egy-
házuk dolgai iránt érdeklődtek, és annak gondjait szívükön viselték.

A felügyelő, Berzsenyi Gyula az 1887. január 19-én tartott közgyűlésen 
hatásos szavakkal buzdította a híveket a hitbuzgóság ápolására és az áldo-
zatkészségre, mert szerinte e nélkül semmi szépet, semmi üdvöset felmu-
tatni nem lehet. A felügyelő azonban nemcsak szóval hirdette az áldozat-
készséget, mert azonnal 30 forintot ajánlott fel a gyülekezetnek. „Ahol a 
vezérek felemelik a zászlót, nem kell ott a nemes eszmék bukásától tartani!” 
− állapította meg a gyűlésről készült jegyzőkönyv.

A gyülekezet hitbuzgóságát mutatta az a cselekedete, hogy 1900-ban be-
léptek a „Luther Társaság” örökös tagjai közé, melyért 40 koronát izettek.

1901-ben az a panasz hangzott el, hogy az állami egyházpolitikai tör-
vények jogot adtak a vegyes házasságban élő szülőknek arra, hogy gyer-
mekeik vallására nézve szabadon intézkedhettek. Ezzel kapcsolatban meg-
állapítást nyert, hogy sok szülő a gyülekezetben gyermekeit átengedi a 
katolikusoknak.

1902-ben a lelkész örömmel állapította meg, hogy az elmúlt esztendőtől 
kezdve nagymértékben csökkent a gyermekek átengedése a katolikus val-
lás részére a vegyes házasságban élő családoknál. Reményének adott kifeje-
zést, hogy a protestáns öntudat annyira felébredt, az evangélikus egyházat 
ezen oldalról sem fenyegeti veszedelem.

Az 1906-ban felépített és átadott szép iskola építését a gyülekezet hí-
veinek áldozatkészsége tette lehetővé. Az egyházközség híveinek áhítatát 
nagyban emelte Gyurátz Ferenc püspök, a falu szülöttjének az a nagyszerű 
tette, hogy az iskola ünnepélyes felszentelésével kapcsolatban a büki temp-
lomban avatta fel a végzett lelkészeket.

A gyülekezet 1909-ben belépett a „Vallásegyenlőség Szövetségbe” évi 10 
korona tagdíjjal. Nagy István jegyző azt indítványozta, hogy a gyülekezet 
hívei külön-külön is lépjenek be a Szövetségbe egy koronával, s egyben vál-
lalta, hogy a két gondnokkal tagokat gyűjt a Szövetségbe.
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A lelkész az 1911. október 29-i gyűlésen bejelentette, hogy a felnőttek 
számára a hitbuzgóság ápolására az „Evangéliomi Egyesületet” kívánja meg-
alakítani. Az egyesület programjában szerepelt: a vallásos irányú felolva-
sások, gazdasági előadások külön a fér iak, s külön a nők számára, közben 
szavalatok és zenei részletek hangzottak el. A hívek megismerkedhettek az 
új énekes könyv dallamaival. A gazdasági előadásokat hamarosan meg is 
kezdték, melyeket Szenthe Dezső soproni gazdasági szaktanár tartott.

A perselyhordozást 1912. január 25-ével megszüntették, amely rendel-
kezés a hívek körében visszatetszést szült, ezért a lelkész indítványára egy 
hónap múlva visszatértek a régi gyakorlathoz. Ezzel megakadályozták azt, 
hogy zavarok támadjanak a gyülekezeten belül.

A vallásos estek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Emelték az 
összetartozás érzését, s nemcsak az ismeretszerzésre adtak kiváló alkal-
mat, hanem nemes szórakoztatást is nyújtottak.

Nagy vitát váltott ki a gyülekezet körében a templom közelében fekvő 
Komjáthy-ház − ma az alsóbüki vegyesbolt és ételbár telke − eladása, mert 
az új tulajdonos, Györgyi Károly kocsmai célokra kívánta felhasználni. A hí-
vek megállapították, hogy a kocsma zaja zavarná a templomban folyó isten-
tiszteleteket, így a kocsma létesítését károsnak tartották.

A gyülekezet tiltakozása után Györgyi Károly kérelemmel fordult a gyü-
lekezet közgyűléséhez, hogy a Komjáthy-háznak északi oldalán lévő fundus-
ra, Németh János asztalos telke mellett − ez a mai gyógyszertár − kocsmai 
célokra szolgáló épületet, s a templom felőli végére egy egész szélességet 
lezáró pajtát építhessen. E kérésre a gyülekezet 1914. szeptember 6-i gyű-
lésén foglalt állást, s a lezajlott szavazással 24 szavazattal 20 ellenében a 
kérelmezőnek megadta az italmérési jogot.

Az 1916. január 19-i gyűlésre a lelkész kimutatást készített a hadbavo-
nultakról, hogy megmaradjon, kik vettek részt a gyülekezetből a világfelfor-
gató nagy háborúban, s kik szentelték életüket ezidáig a hazáért. 
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E kimutatás szerint:
− összesen bevonultak: 163-an,
− sebesültek száma: 40,
− fogságba jutottak: 25-en,
− elesettek száma: 12,
− eltűntek: 12-en.

A lelkész 1919. április 21-én felolvasta a püspök körlevelét, melyet a 
gyülekezetekhez intézett, melyben a híveket a megnehezedett időkre való 
tekintettel fokozottabb áldozatkészségre buzdította. A körlevél felolvasása 
után megható szavakkal festette a szomorú helyzetet, melybe a büki gyüle-
kezet is jutott a kormány azon rendelete folytán, mellyel megszüntette az 
egyházi adókényszert. Majd így folytatta:

„Ha a hívekben nincs meg az ősöknek azon áldozatkészsége, mely 134 esz-
tendővel ezelőtt a szent falakat emelte, úgy bezárulnak ez ódon templom ajtai, 
elnémulnak az imára hívogató harangok szavai, nem kíséri majd az orgona a 
hívek áhítatos énekét, az Ige nem hangzik a szószékről. A lelkész pedig, aki 32 
éven át igyekezett a gyülekezetet hűséggel szolgálni, ki fogja ejteni kezéből a 
kenyérnek botját.”

A beszéd hatására a közgyűlés mint egy ember, lelkesedéssel szavazta 
meg, hogy a gyülekezete fenntartásáért minden áldozatot meghoz. A iliák, 
Lócs és Gór kiküldöttjei is hasonlóképpen nyilatkoztak, és kijelentették, 
hogy a iókegyházak sem maradnak el az anyaegyház mögött áldozatkész-
ség tekintetében, és az eddigieknél súlyosabb terheket is hajlandók maguk-
ra vállalni.

A lelkész mélységes hálával mondott köszönetet a híveknek. „Most már 
nyugodtan nézhetünk a jövő elé, mert amely egyháznak ilyen hívei vannak, 
azon még a pokol kapui sem vehetnek diadalmat” − fejezte be beszédét a 
lelkész.

1919. szeptember 21-én elhatározták, hogy megszüntetik a naponkénti 
könyörgéseket a tanulók részére, s hetenként csak egy alkalommal, csütör-
tökön tartanak, mert az iskolás gyermekek közül soknak nem volt megfe-
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lelő meleg ruhája. Ugyanakkor kérték a szülőket, a családban fordítsanak 
nagyobb gondot a valláserkölcsi nevelésre!

A Locsmándi Evangélikus Egyházközség meghívta a büki gyülekezetet 
az 1921. november 13-án tartott harangavatási ünnepségére. Mivel ezen 
időben várták Nyugat−Magyarország elcsatolását, így Locsmánd elszakítá-
sát is országunktól, a gyülekezet elhatározta, hogy népes küldöttséggel ad 
kifejezést elszakítandó testvéreink iránti ragaszkodásának. A lelkészen, a 
felügyelőn, a tanítókon és a két gondnokon kívül a következők jelentkezetek 
az ünnepélyen való részvételre: Petrovics János, Szabó János, Hajba Ernő, 
Szabó István, Hetyésy László, Balogh Gyula, Horváth Sándor, Balogh Kál-
mán, Hetyésy Sándor és Bedy Sándor egyházközségi tagok.

1923-ban az egész országban mozgalom indult a világháborúban elhal-
tak emlékének megörökítésére. E célra gyűjtést indítottak a hívek körében 
is. A gyűjtés eredményéből a templomban felállított márványtáblán a gyüle-
kezet saját hősi halottainak emlékét örökítette meg, de hozzájárultak a köz-
ségi hősi emlékmű felállításához is. Az első gyűjtés eredményeként 1924 
februárjára 70 000 korona gyűlt össze.

1928-ban mozgalom indult meg a gyülekezetben az evangélikus sajtó, 
különösen a „Harangszó” támogatására, és a tantermekben a bibliai és a re-
formációi vonatkozású képek elhelyezésére. Ezekkel a protestáns öntuda-
tot és a vallásos áhítatot kívánták erősíteni.

A gyülekezet 1934 márciusában áttért az új liturgikus istentiszteleti 
rendre, amelynek bevezetésével igyekeztek visszatérni a régi lutheri szer-
tartáshoz. Ezzel is az evangélikus érzés kimélyítését kívánták előmozdítani.

Az 1935. év a gyülekezet számára örömévet jelentett, mert ebben az 
esztendőben ünnepelték meg a templom és az egyházközség fennállásának 
150. évfordulóját. Ezzel párhuzamosan örvendetesen emelkedett a főisten-
tiszteletek látogatóinak száma, s bevezették a délutáni istentiszteleteket a 
gyermekek részére, melyek eredményesnek bizonyultak. Javulás mutatko-
zott az Úrvacsorával élők számában, s sokan vettek igénybe a beteggyónta-
tásokat is. Az év folyamán két bibliakör alakult, egyik az i júsági egyesület-
ben, a másik pedig az ismétlő iskolások számára.
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A hívek buzgóságát igyekeztek növelni azzal is, hogy a nagyböjt folyamán 
vallásos estéket tartottak, melyeken előadások hangzottak el Krisztusról és 
a reformációról. A iliákban pedig kisebb ünnepségeket rendeztek, melyek-
kel az anyaegyházhoz fűződő összetartozást igyekeztek elmélyíteni. 

A Nőegylet áldásos tevékenységével sok szegény gyermeket öltöztetett 
fel minden esztendőben. A tanítók pedig az i júsági egyesületben és a dal-
körben tevékenykedtek: előadásokat tartottak, színdarabokat rendeztek és 
a templomban megszervezték az együtténeklést, bevezették az új énekes-
könyvet.

A lelkész a lelkipásztori munkában nagy gondot fordított a családok 
meglátogatására, melyet rendszerint a feleségével együtt végzett. 1940-ben 
pl. 185 látogatást végeztek a családoknál. Az 1940. január 20-i jegyzőkönyv 
nagy aggodalommal állapította meg, hogy a gyülekezet szegényeinek száma 
egyre jobban emelkedik: „Az iskolában több a szegény, mint eddig volt.”

A háború borzalmai és megpróbáltatásai között az egyház értékei majd-
nem teljes épségben megmaradtak, csupán az Aranykönyv veszett el és a 
perselyeket törték szét. Az átélt borzalmak azonban nem maradtak hatás 
nélkül. Voltak, akiknek hite Isten iránt elmélyült, másoknál pedig a mag 
köves talajra hullott. Az új helyzetben sokaknak nem kellett az Isten, nem 
kellett az egyház. A gyülekezetben a legfőbb gondot az jelentette, hogy a 
hívő emberek a lelkük jogait és kötelességeit szabadon gyakorolhassák. Az 
igehirdetés szolgálatában semmi akadály nem jelentkezett. Meg kell említe-
nünk, hogy a felszabadulást követő negyedik napon, húsvét első ünnepnap-
ján, a lelkésznél lakó szovjet tiszt engedélyével meghúzhatták az elárvult 
harangot, melynek szava nagyon sok hittestvért gyűjtött össze a templom-
ba, akik között többen voltak katolikusok is. 

A lelkész az 1947. évről szóló jelentésében kihangsúlyozta, hogy nem 
volt annyira szükség az evangéliumi hitre, mint éppen a mi időnkben. Ez 
megnyilvánult a bibliaolvasásban, a templomba járásban, az Úrvacsorával 
való élésben, imádkozásban és a szeretet állandó gyakorlásában. Kérte a 
fér iakat, hogy ők is látogassák az igehirdetési alkalmakat, és éljenek az úr-
vacsora szentségével.
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1948 nyarán bevezették a házi istentiszteletek tartását. Ennek célja az 
volt, hogy ráneveljék a családfőket, hogy esetenként gyűjtsék össze imára a 
családjuk tagjait! Gondoljanak imáik közben evangélikus őseikre, akik ott-
honukban gyűjtötték össze házuk népét az imádkozásra! Ebben az eszten-
dőben 22 helyen tartottak házi istentiszteletet.

A következő esztendőben fokozták az egyházi munkát, melyet az mutat 
legjobban, hogy 1949-ben a házi istentiszteletek száma elérte az 59-et. Vi-
szont a lelkész kifogásolta, hogy a gyülekezet leánytagjai nem vettek részt 
kellő számban a leányköri munkában. Ez annál inkább sajnálatosabb, mert 
az eddigi beszámolók mindig dicsérték a leányok hozzáállását. A lelkész 
felesége vállalta, hogy a következőkben irányítja és vezeti a leányok részé-
re hetenként tartott bibliaórákat, és külön foglalkozik a konferencián már 
részt vett lányokkal!

Bizonyára a fentebb leírt egyházi munkák hatására megélénkült a gyü-
lekezeti élet az egyre nehezebbé váló külső körülmények ellenére. Az is-
tentiszteletek résztvevői sorában a fér iak száma ugrásszerűen megszapo-
rodott, és az esti istentiszteletek látogatottsága éppen olyan szép számú, 
mint a délelőtti istentiszteleteké. Mellettük a házi istentiszteletek is nagy 
látogatottságnak örvendtek. Sokszor fordult elő, hogy a megjelent hívek 
nem fértek be a ház helyiségeibe. 1949-ben 61 házi istentiszteletet tartot-
tak, melyekből a iliákra − Gór és Lócs − 11 esett.

A rendkívüli helyzet ellenére a gyermek-bibliaköri órákat is hűségesen 
látogatták a leg iatalabbak, melyeket a lelkész vezetett, de ebbe a munkába 
több iatal is bekapcsolódott. A lelkész feleségén kívül ott láthattuk Adorján 
Magdolnát, Németh Etelkát, Fekete Emmát, Fekete Imrét, Bedy Ilonát, Ta-
kács Irént és Takács Évát.

Az iskolai hitoktatás munkáját a lelkész és a felesége végezte. Közben 
sok akadály is előfordult, pl. nem volt mindig üres tanterem a hitoktatás 
céljára. Ilyenkor türelmesen várni kellett addig, míg fel nem szabadult egy 
tanterem. Ezen kívül is sokszor akadozott a hittan tanításának menete. Ezt 
úgy hidalták át, hogy a lelkész a szülők számára külön istentiszteletet tar-
tott, melyre a szülők elhozták gyermekeiket is. Ezen alkalmakkor a lelkész 
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felhívta a szülők igyelmét arra, hogy a családi körben legyenek segítségére 
a hitoktatásban, mely csak a szülőkkel összefogva lehet eredményes.

Minden erőfeszítés ellenére már 1953-ban nagy visszaesés volt tapasz-
talható a templomlátogatók számában. Ez a jelenség a hitéletlazulást tük-
rözte! A nehézségek pedig tovább növekedtek. Az 1953–54. tanévben hit-
tanra beírt tanulók száma 85 fő volt, s erre a létszámra mindössze heti 4 
órát engedélyeztek az elmúlt tanévi 14 órával szemben. A iliákban pedig 
nem is taníthattak, mert a megokolás szerint a gyermekek létszáma nem ha-
ladta meg a 10 főt. Eddig Lócson a gyülekezet lelkésze, Fülöp Dezső, Górban 
Gyurácz Ottó, Alsószelestén pedig Tóth József végezte a hitoktatást.

A lelkész az 1956-os eseményeket követően megemlékezett azokról a 
hon itársakról és a gyülekezet azon híveiről, akik idegenbe távoztak, de azt 
kívánta nekik, Isten vezérelje őket vissza hazájukba, szülőfalujukba. A to-
vábbiakban kihangsúlyozta: „A véres leckéken át megtanulhatta mindenki, 
hogy a politikai élet színpadáról népek tűnhetnek el, politikai vezérek neve 
válik jelentéktelenné, de az Isten tanítása örök és megváltozhatatlan.”

Az 1960-as években fájó szívvel állapíthattuk meg, hogy a külső körül-
mények hatására egyre jobban hanyatlásnak indult a vallásos élet a gyüle-
kezetben. Ez azonban nemcsak helyi jelenség, hanem országosan is meg-
mutatkozó szomorú valóság. A hívek vallásos gyakorlata nagyon meglazult, 
a templomot, az istentiszteleteket csak nagyon ritkán keresték fel, mert elő-
térbe került az anyagi, a földi dolgok keresése, elsőbbrendűsége.

Ezen negatív jelenségek mellett azonban a gyülekezet híveinek áldozat-
készsége nem csökkent, sőt növekedett. Az anyagi jólétük emelkedésével 
nem sajnálták odaadni forintjaikat az egyháznak, ha ezt a szükség úgy kí-
vánta. E tekintetben elmondhatjuk, hogy ritka olyan időszaka volt a gyü-
lekezet történetének, amikor annyit áldoztak a hívek a nemes célok érde-
kében, mint éppen az utolsó évtizedekben. Ezen áldozatkészségnek volt 
köszönhető a templom megújítása és az új lelkészlak felépítése.

Az 1970. év jelentős és rendkívüli vallásos eseményét jelentette, hogy 
november 29-én, Advent első vasárnapján a délelőtti istentiszteleten és a 
délutáni vallásos összejövetelen előadást tartott Várady Lajos budavári lel-
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kész, a budai egyházmegye esperese, a Gyülekezeti Segély országos előadó-
ja. Úgy a délelőtti istentiszteleten, mint a délutáni összejövetelen elismerő 
szavakkal mondott köszönetet azért a buzgalomért, amellyel a büki gyüle-
kezet a Gyülekezeti Segélyt esztendők óta támogatta annak ellenére, hogy 
az egyházközség 1965. óta állandóan építkezési készültségben élt, s ebben 
az időszakban felújította templomát, és felépítette az új lelkészlakást. Egé-
szen meghatónak találta, hogy ebben az esztendőben (1970-ben) is 4 685 
forintot tudtak áldozni más gyülekezetek támogatására. Ezzel Bük nemcsak 
az országosan élen álló Vasi Egyházmegyében foglalta el az első helyet, ha-
nem kerületi, sőt országos viszonylatban is az élen haladók közé került az 
áldozatkészségben.

Az 1970-es években tovább növekedtek a gyülekezet vezetőinek gond-
jai. Sok-sok akadályba ütközött a hitoktatás, a gyermekek vallásos nevelé-
se. A hitbeli növekedésük érdekében megpróbálkoztak gyermek bibliaórák 
tartásával. Mogyoróssy Ferenc egyháztag nagy aggodalommal állapította 
meg, hogy az egyházközség még nem volt ilyen szomorú állapotban vallási 
tekintetben. Előfordult, hogy még vasárnap sem szólalt meg a harang, mert 
nem volt jelentkező a céhmesterségre, aki eddig a harangozást végezte. 

Az évek múlásával sem csökkentek a nehézségek, s ennek ellenére a 
megpróbáltatások között is tovább él a gyülekezet. A hívők tekintete pedig 
az Istenre néz, aki kezében tartja hazánk, az egyház és a családok életét, s 
rendületlenül vallják: „Bízunk továbbra is Isten segítő kegyelmében!”

A következőkben pedig 1936-tól kezdve néhány statisztikai adattal is 
bemutatjuk a gyülekezet életét, melyek leghűségesebben tükrözik a büki 
evangélikus egyház helyzetét. Ezek az adatok nagyon jól érzékeltetik az 
egyházközség népességének stagnálását, illetve fokozatos fogyatkozását. 
Az adatokból nagyon jól megállapítható, hogy az elhaltak száma a legtöbb 
esztendőben meghaladja a születések számát. Ez pedig nagyon szomorú je-
lenség a gyülekezet jövőjére nézve.
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Az adatoknál külön jelöljük a „ iú-fér i” (f betűvel), illetve a „leány-nő” (l 
vagy n betűvel), az esketéseknél pedig a „tiszta” és a „vegyes” (t és v betűk-
kel) házasságkötések számát. Mindegyik kategóriánál pedig az összesen (ö 
betűvel) számot.

Statisztikai adatok az 1936. évtől:

Év
Születés Halálozás Kon irmált Házasság

f l ö f n ö f l ö t v ö
1936. 11 7 18 9 11 20 15 16 31 3 2 5
1937. 7 6 13 13 7 20 4 10 14 1 3 4
1938. 4 4 8 8 5 13 21 6 27 2 4 6
1939. 9 6 15 12 10 22 11 16 27 3 4 7
1940. 8 8 16 6 9 15 14 12 26 5 4 9
1941. 5 9 14 4 14 18 9 6 15 0 5 5
1943. 8 6 14 9 5 14 10 11 21 4 2 6
1944. 7 8 15 10 6 16 13 8 21 3 2 5
1945. 13 17 30 18 9 27 7 7 14 3 8 11

A magasabb létszámot a Bükre menekültek segítették elő!
1946. 6 4 10 7 12 19 13 8 21 7 4 11
1947. 5 10 15 7 7 14 14 6 20 7 6 13
1948. 6 11 17 8 10 18 10 7 17 8 4 12
1949. 13 9 22 5 9 14 7 4 11 5 7 12
1950. 14 6 20 8 4 12 3 6 9 3 4 7
1951. 6 5 11 5 11 16 5 6 11 7 4 11
1952. 6 4 10 8 8 16 8 6 14 2 1 3
1953. 6 7 13 8 6 14 7 6 13 7 2 9
1956. 10 8 18 10 4 14 8 7 15 5 3 8
1957. 5 3 8 11 7 18 11 8 19 1 1 2
1958. 5 8 13 5 6 11 6 6 12 1 2 3
1968. 3 4 7 5 5 10 0 0 0 1 2 3
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A TÁRSGYÜLEKEZET, A FILIÁK

A büki anyagyülekezet megalakulásával egy időben – tehát 1784-től 
kezdve – a lócsi hívek Bükhöz csatlakoztak, majd a későbbiek folyamán Gór 
és Alsószeleste evangélikusai is Büköt választották anyagyülekezetüknek. 
Ennek megfelelően e falvak lakosságának kis létszámú evangélikus hívői 
vallási szükségleteinek kielégítését a büki lelkészek látták el minden idő-
ben, a századfordulótól kezdve pedig az evangélikus tanköteles gyermekek 
a büki evangélikus iskolába jártak át oktatásra.

A iliák társulásának elhatározása után megállapították, mennyivel járul-
tak hozzá a lelkészi díjlevélhez, és az anyagyülekezet anyagi fenntartásához 
szükséges hozzájárulás mértékét a társgyülekezet létszámának megfelelő 
arányban.

A társult gyülekezeteknek külön presbitériumuk és külön pénztáruk 
alakult. A társgyülekezetek presbitériumai együttesen alkották az egész 
gyülekezet képviselő-testületét, mely hivatva volt a lelkésznek jelölésére és 
alkalmazására, valamint a felügyelőjének megválasztására.

A lócsi hívek az 1860-as évek elején kifogásolták, hogy ők aránytalanul 
több egyházi hozzájárulást izetnek, mint a büki hitsorsosok, ezért kérték 
az 1863. január 6-án összeült közgyűlést, hogy szállítsák le a tőlük követelt 
1½ öl tűzifa évenkénti beszolgáltatását, amit sérelmesnek tartottak. Az erre 
a célra be izetett évenkénti 20 forintot 16 forintra kérték leszállítani.

A lócsiak kérését heves vita követte, de a lócsi jelen levő híveket a he-
lyes izetési arányról meggyőzni nem lehetett, sérelmük mellett továbbra is 
kitartottak. A lócsiak megnyugtatására küldöttséget neveztek ki − Hetyésy 
István, Komjáthy János és Herényi Ferenc személyében − azzal a céllal, vizs-
gálják meg, vajon a lócsiak panasza alapos-e.

A vizsgálat szerint a lócsi hívek kötelezettségei nem voltak terhesek, 
sőt a büki hívekkel összehasonlítva kedvezőbbek is. Minden kimutatás és 
felvilágosítás ellenére a lócsiak kitartottak állításuk igaza mellett, s őket 
tévedésükről meggyőzni nem lehetett. Baranyai László felügyelő erre azt 
indítványozta, hogy a lócsiak izessenek a 20 forint készpénz helyett 16 fo-
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rintot, és adják meg az eddig is megállapított 14 mérő gabonát. Az ajánlatot 
heves vita követte, mely közben több büki hívő elhagyta a gyűlés termét. 
A megmaradtak beleegyeztek a felügyelő indítványába, melyet a lócsiak is 
elfogadtak. 

1869. július 25-én a lócsiak újabb kérelemmel fordultak a konventhez. 
Ez a kérés most nem anyagi természetű volt. A kérés szerint nekik a nyári 
nagy melegben nagyon terhes a Bükre való átjárás, hiszen leggyakrabban 
délután egy és két óra tájban érkezhetnek haza az istentiszteletekről, te-
hát tegyék korábbra vasárnapokon az istentiszteletet. A kérést a közgyűlés 
méltányosnak tartotta, s elhatározták, hogy ezután Szent György napjától 
Szent Mihály napjáig minden vasárnap és ünnepnap reggel 9 órakor kezdik 
el az istentiszteletet, amit a lócsiak nagy megnyugvással vettek tudomásul.

A következő évtizedekben nem is akadt probléma az anyagyülekezet és a 
iliák viszonylatában. Annál nagyobb vita alakult ki az 1920-as évek elején a 

büki és a szomszédos szakonyi evangélikus gyülekezet között.
1921 októberében az alsószakonyi evangélikus gyülekezet vezetőségétől 

kérelem érkezett a büki gyülekezethez arra vonatkozóan, hogy azon büki 
evangélikus gazdáktól, kiknek a csepregi határban is feküdt birtoka, ezen 
alapon a rájuk kirótt egyházi adót szedjék be, mivel Csepreg, mint szórvány 
evangélikus ilia a szakonyi anyagyülekezethez tartozott.

A büki egyháztanács a kérelmet nem teljesítette, mert a sematizmus 
sze rint az Izabella-major (népies nevén: Korpa-major) – melyet azóta, az 
1930-as évek elején teljesen lebontottak, így megszűnt – Bükhöz tartozik, 
ahonnan az evangélikus gyermekek a büki evangélikus iskolába jártak.

Ez a major és környéke Bük közvetlen szomszédságában feküdt, és már 
régóta büki birtokként szerepelt. A büki gazdáknak a csepregi határban levő 
birtokuk kizárólag ebből a helyzetből hasadt ki. „Ezért Szakonnyal szemben 
állítjuk − mondta ki a közgyűlés határozata − nekünk van jogunk a büki bir-
tokosokat megadóztatni.” A szakonyi gyülekezetet ennek szellemében érte-
sítették, s közlésére a lelkészt kérték fel.

A vita tovább gyűrűződött, mert 1922 júniusában az egyházmegyei 
számvevőszék Bük és Szakony között az egyházi adózás tekintetében fel-
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merült vitában az igazságos elbírálhatás céljából felvilágosító előterjeszté-
sek benyújtására hívta fel a büki egyházközséget. Még ez év szeptemberé-
ben az egyházkerület az ügyet visszautalta az egyházmegyéhez, hogy mint 
elsőfokú hatóság hozzon határozatot.

A kerület a vitás kérdésben csak 1923 októberében döntött, melynek 
értelmében a csepregi határban fekvő Izabella-majort (Korpa-majort), föld-
rajzi fekvésénél fogva, és a majorban lakó hívek kifejezett óhajtásának meg-
felelően Bükhöz csatolja, azon büki birtokosok azonban, akik valamikor az 
Izabella-majorhoz tartozó földterületekből vásároltak birtokot, a csepregi 
iókegyháznak kötelesek adózni.

A közgyűlés 1923. november 4-én sérelmesnek tartotta az egyházkerü-
let határozatát, és az egyetemes közgyűléshez megfellebbezte.

A hosszúra nyúlt ügyben az egyházi főhatóság a legfelsőbb fórumon is 
csak 1925 márciusában hozta meg a jogerős döntését oly értelemben, hogy 
a büki gyülekezet fellebbezését elutasította, így ezután csak azok a büki 
evangélikus vallási hívek voltak kötelesek a csepregi iókegyháznak pénz-
tárába egyházi adót izetni, akiknek a régi Nagy Pál-féle birtokból származó 
földjük volt a csepregi határban.

A döntésről 1925. március 8-i közgyűlésen értesülhettek az érdekeltek, s 
ugyanakkor felhívták igyelmüket, hogy a csepregi iókegyház közgyűlésén 
igyekezzenek érdekeiket megvédelmezni a jövőben.

A március 8-i közgyűlés a főhatóság döntését megnyugvással vette tu-
domásul az elutasítás ellenére is. Részben azonban elérték céljukat, mert 
a vita felmerülését a szakonyi gyülekezet igazságtalan adókivetése okozta, 
és éppen ezen üggyel kapcsolatban alakult a szórványból iókegyházzá az 
egykor oly virágzó evangélikus gyülekezet, Csepreg.

Miközben ez a kellemetlen ügy egyre jobban bogozódott, a lócsi ilia 
hívei is bejelentették elégedetlenségüket. 1922. január 25-i közgyűlésen 
Hörényi Ferenc iliája nevében bejelentette, hogy az egyházi adójukat sú-
lyosnak tartják. Szerinte Lócs, amikor a terheit vállalta, úgy lélekszámban, 
mint anyagilag sokkal erősebb szinten állott. A terhek megállapítása ide-
jén 36 evangélikus család élt a községben, most a bejelentéskor pedig csak 



403

17, és az akkori ingatlanoknak ma csak egyharmad részét birtokolják az 
evangélikus családok. Erre való tekintettel kérte a közgyűlést, hozzon hatá-
rozatot terheik csökkentésére vonatkozóan. A közgyűlés úgy döntött, hogy 
bizottságot küld ki minden iókgyülekezet és az anyagyülekezet képvise-
letével, amely megállapítja a iliák teherviselését a lélekszám és az állami 
egyenes adó aránya szerint.

A kijelölt bizottság tagjai 1922. február 26-án tartották meg értekezletü-
ket, melyen a következők vettek részt:

A büki anyaegyház részéről: dr. Takáts József felügyelő, Farkas Elemér 
lelkész, Kisfaludy Károly tanító, Hetyésy Lajos, Mesterházy Lajos egyházta-
gok, valamint Balogh Samu és Francsics Samu gondnokok.

A lócsi iliából: Bakk Ferenc és Hörényi Ferenc.
Górból: Csite János gondnok, Csite Sándor, id. Gyurátz János és i j. Gyurátz 

János.
Alsószelestei ilia részéről: Horváth István és Asbóth Ferenc.
Az értekezleten elnöklő felügyelő bejelentette, hogy az egyházközség ve-

zetősége a bekért kimutatásokból tiszta képet alkotott a iliák teherviselő 
képességeiről. Eszerint valóban súlyosnak ismerték el Lócs terheit, ellen-
ben Gór, mely az utóbbi időben úgy lélekszámban, mint anyagilag örvende-
tesen megerősödött, aránylag nem visel akkora terhet, mint Lócs.

A felügyelő a méltányosságra hivatkozva azt indítványozta a bizottság-
nak, hogy Lócs másfél öl tűzifa kötelezettségéből Gór vállaljon magára fél 
ölet, a fennmaradó egy ölet pedig a Lócsi ilia készpénzben is megválthatja. 
A tűzifa beszerzéséről pedig az anyagyülekezet gondoskodik, és fuvart sem 
számol fel. A góriak küldöttjei készeknek nyilatkoztak a teher átvállalására.

A lócsi küldöttek azonban elégedetlenségüket fejezték ki a megoldás 
ezen módjával, ők a teljes tűzifa-kötelezettség alól akartak megszabadul-
ni. A vita után az értekezlet azzal végződött, hogy a lócsi kiküldöttek még 
tárgyalni fognak a hívekkel, és az ezt követő határozatáról értesítik majd a 
bizottságot.

A bizottság a legközelebbi értekezletét 1922. április 30-án tartotta, ame-
lyen Hörényi Ferenc, a lócsiak képviselője továbbra sem tartotta kielégítő-
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nek a bizottság előző értekezletének ajánlatát. Kívánsága az volt, hogy az 
egyházi terheket az állami egyenesadó arányában egyenlően osszák fel a 
gyülekezetek között.

Dr. Takáts József felügyelő kifejtette, hogy a lócsi hívek a II. József-féle Tü-
relmi rendelet alapján a bükiekkel egyesültek, mert Bükön nem volt meg a 
rendeletben kikötött 100 család, alapították meg Bük anyagyülekezetét. Így 
szerinte Lócs nem ilia, hanem az anyagyülekezet kiegészítő része. A lócsi 
hívek tehát jogilag ugyanolyan mértékben tartoznak a gyülekezet terheihez 
hozzájárulni, mint a bükiek. Igaz, a büki hívek már eddig is sok engedményt 
tettek a lócsi hívek részére, s továbbra is ezt az utat kívánják követni.

Mindezeket a felügyelő azért adta elő, hogy a lócsi hívek lássák, hogy 
ők más elbírálás alá esnek, mint a gyülekezethez később csatlakozott iliák, 
Gór és Alsószeleste, melyek az egyházi alkotmány rendelkezései értelmé-
ben csak felét kötelesek izetni, mint az anyagyülekezetbeliek.

A bizottság hosszas eszmecsere után sem bírt megállapodásra jutni a 
lócsi küldöttekkel, s végül azzal ért véget a tanácskozás, hogy amennyiben a 
lócsiak a felajánlott tehercsökkentéssel nem elégednének meg, úgy az írás-
ba foglalt kérelmükkel forduljanak a gyülekezeti közgyűléshez, ha pedig az 
esetleges közgyűlési határozat sem elégítené ki őket, fellebbezésükkel for-
duljanak az egyházi főhatósághoz.

A továbbiakban nem találunk adatokat a döntés eredményéről, a lócsiak, 
úgy látszik, belenyugodtak a bizottság döntésébe.

Az 1926. szeptember 19-én tartott közgyűlésen a góri ilia hívei két sé-
relmükről tettek jelentést:

Elsőként elpanaszolták, hogy Gór község képviselő-testülete határozati-
lag kimondta, hogy a római katolikus felekezeti iskola fedezetlen kiadásait 
a községi pénztárból fogják ki izetni, ami további terhet jelent a góri evan-
gélikus hívekre is, akik a büki iskola fenntartásához szintén hozzájárulni 
kötelesek. E határozat ellen fellebbezést adtak be Vas vármegye alispán-
jához, aki mint megkésett panaszt a kérelmet elutasította. Ezt követően a 
Belügyminisztériumnál fellebbezték meg az őket ért sérelmüket.
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A második panaszuk pedig az volt, hogy a góri evangélikus tanköteles 
gyermekeket a közigazgatási hatóság, hivatkozással az 1921. évi, a tankö-
telesek beiskoláztatására vonatkozó törvény paragrafusaira, a góri római 
katolikus iskolába kényszerítette be. Így ezeknek a gyermekeknek evangé-
likus szellemben történő neveltetése veszélybe került.

Ezen rendelkezés megváltoztatására nyolc góri evangélikus szülő a VKM-
hez kérvényt nyújtott be, melyre 1927 januárjában kedvező válasz érkezett. 
A VKM a régi szokásjog fenntartását rendelte el, így a góri evangélikus tan-
kötelesek akadály nélkül járhattak a büki iskolába.

A 30-as évek közepén a lócsi hívek mozgalmat indítottak el azzal a céllal, 
hogy községükben evangélikus templomot építsenek. Ez a törekvésük siker-
rel is járt, s a templom felavatására 1937 novemberében került sor, mely-
nek szertartását Kapi Béla dr. püspök végezte. A büki anyagyülekezet azzal 
is segítette a lócsiak templomépítését, hogy a büki templom régi oltárképét 
átengedte az új templom számára. A presbitérium pedig beleegyezett abba, 
hogy a gyülekezet lelkésze és kántortanítója minden hónap 2. vasárnapján 
délután Lócson tarthatott istentiszteletet. A lócsi templom építésében nagy 
szerepet vállalt és sok segítséget adott Fülöp Dezső lelkész, aki a iliák lelki 
gondozását mindig a szívén viselte.

1939. január 14-én a presbitérium külön tárgyalást folytatott a iliák 
küldöttjeivel, mivel a gyülekezet kiadásai rendkívül megnövekedtek, s azt 
kívánták elérni, hogy ők is vállaljanak több terhet magukra. A tárgyalás 
eredményesnek is bizonyult. Így a iliák küldöttjei öt évre elfogadták a rájuk 
kirótt terheket az alábbi tételekkel:
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Gór vállalása Készpénz 170 pengő
Búza 200 kg
Rozs 200 kg
Árpa 60 kg

Lócs terhei Készpénz 170 pengő
Búza 300 kg
Rozs 300 kg
Árpa 80 kg

Alsószeleste felajánlása Készpénz 80 pengő
Búza 100 kg
Rozs 100 kg
Árpa 50 kg

A lócsiak példája nyomán a góri hívek is célul tűzték ki, hogy községük-
ben evangélikus templomot építenek. A háborús események és az ezt követő 
nehézségek miatt erre csak 1950-ben kerülhetett sor. A góri hívek vallásos 
lelkületének és Fülöp Dezső lelkész hozzáállásának volt köszönhető, hogy 
1950. szeptember 10-én megtarthatták az alapkőletételi ünnepséget.

A további munkák elvégzésében a gyülekezet hívei nagyszerű példát 
mutattak lelkesedésükkel és áldozatkészségükkel. Egyik kislány karácsony-
ra alvóbabát kért, ennek árát azonban az imaházra ajánlotta fel, lemond-
va régen óhajtott vágyáról. A góriak egy része homokot bányászott Balogh 
Gyula vezetése mellett, másik része fuvarozott, de ott álltak mellettük fel-
váltva kicsinyek és felnőttek, hogy segítsék a büki Németh Sándor kőműves 
munkáját. Megtörtént, hogy elfogyott a tégla vagy a mész, ilyenkor váratlan 
körülmények között kaptak segítséget. Gyurátz Géza, Gyurátz Lajos szekér-
rel mentek Szombathelyre, és hozták a hiányzó építőanyagot. Ilyen körül-
mények között gyorsan épültek a falak, helyére kerültek az ablakok, Fekete 
Sándor ácsmester jóvoltából felkerült a tető és a tetőre a cserép. Sok helyről 
jött segítség a templom berendezéséhez is.
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Az ágfalvi gyülekezet oltárképet ajándékozott, Nagy Lajos büki aszta-
losmester oltárt készített, özv. Balogh Gyuláné terítő anyagot ajándékozott 
az oltárra, míg a hímzés anyagi fedezetéről özv. Gyurátz Lajosné gondosko-
dott, aki ezenkívül a góri betegszobájában nagyon sok imádságot mondott 
el azért, hogy a templom minél előbb felépülhessen. Az oltárterítő hímzését 
művészi szépséggel Horváth Istvánné (Tra ikos) büki lakos készítette el. Az 
oltárra a gyertyatartókat Gyurátz Erzsébet és Csite Zsó ia góri iatalok − ke-
gyes emlékezéssel halottaikra − tették fel mély alázattal.

Az alig 70 lelket számláló góri iókgyülekezet a Szentlélek erejével meg-
építhette templomát. A felszentelésre 1951. december 16-án kerülhetett 
sor, melyet Turóczi Zoltán püspök végzett nagyszámú hívő részvételével.

1952-ben a meglévő három ilia − Lócs, Gór és Alsószeleste − mellé a 
kerület püspöke Csepreget a büki anyagyülekezethez osztotta be. 

A iliák lelki gondozásának elősegítésére a lelkész egy PANNI robogó 
motorkerékpárt vásárolhatott a leánygyülekezetek 4500 Ft-os adományá-
ból és az egyházmegye erre a célra kiutalt 200 forint segélyéből.

Az 1960-as években és a következő időszakokban a iliák gondnokainak 
és hitveseiknek volt köszönhető, hogy ezekben a gyülekezetekben az isten-
tiszteleteket és a gyermekbibliai órákat zökkenőmentesen és folyamatosan 
meg lehetett tartani. 

Górban Balogh Kálmán és neje, Lócson Tóth István és neje, Alsószelestén 
Asbóth József és neje otthonukat is megnyitották a szolgálatok részére, s a 
téli időszakokban meleg szobát biztosítottak az istentiszteletekre összejö-
vőknek és a gyermekek bibliaóráinak. Nekik volt köszönhető az is, hogy a 
iliabeli hívek az anyagi kötelezettségeiknek mindannyian eleget tettek, így 

sem az anyagyülekezettel, sem a lelkésszel szemben nem maradtak adós-
ságban. 

Komjáthy Lajos lelkész 1968. április 28-i jelentéséből ismerhetjük meg a 
leánygyülekezetek helyzetét:

Lócson minden hónap 4. vasárnapján tartanak istentiszteletet délután 
2 órakor. A hívek fele jár templomba istentiszteletre. A kon irmáción 1 iú 
és 2 leány vett először Úrvacsorát, rajtuk kívül 35-en járultak az Úr aszta-
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lához. Az egyházi járulékot egy család kivételével meg izették az anyagyü-
lekezetnek: 1200–1400 forintot, a lelkésznek 600 forintot juttattak. Lélek-
számuk:48.

Górban minden hónap 3. vasárnapján délután 2 órakor van isteni szolgá-
lat. A látogatottság változó képet mutatott. 4 iú és leány kon irmálkodott. 
Rajtuk kívül még 94-en vettek Úrvacsorát. Ilyen magas létszám még soha 
sem fordult elő a góri templomban. Az egyházi járulékot 100%-ban be izet-
ték: az anyagyülekezetnek 1400 forintot, a lelkésznek pedig 1200 forintot 
adtak. 1967. április 23-án váratlanul meghalt Gyurátz Géza gondnok, s a 
büki gyülekezet koszorút helyezett el sírjára. A május 15-én tartott gyűlé-
sen Balogh Kálmánt választották meg helyére. A góri hívek lélekszáma: 59.

A szelesteiek minden hónap 2. vasárnapján kapnak istentiszteletet dél-
után ½3 órakor. Ezen átlagosan 18–20-an vettek részt. A községben temp-
lom nincsen, ezért az istentiszteleteket Asbóth József gondnok lakásán tar-
tották. Egy alkalommal volt Úrvacsoraosztás, amelyen 15-en vettek részt. 
Az egyházi járulékot rendszertelenül izetik. Ez a magyarázata annak, hogy 
az anyagyülekezetnek csak 700–800 forintot tudtak juttatni, a lelkész azon-
ban minden esztendőben megkapta hiány nélkül az 1200 forintot. A hívek 
lélekszáma: 45. 

Asbóth József szelestei gondnok 1974 márciusában lemondott. Otthona 
mindig nyitva állott úgy az istentiszteletek, mint a gyermek bibliaórák szá-
mára. Március 10-én tartották házában az utolsó istentiszteletet. Utána az 
új gondnok, Zsiray Gyula nyitott ajtót a vallási szolgálatok számára.

A iliák szerepe az anyagyülekezetben számottevő volt az elmúlt évszá-
zad folyamán. Napjainkban azonban egyre jobban veszítenek jelentőségük-
ből. A iliákban az evangélikus hívők katolikus többség között élnek, s ez 
hátrányosan befolyásolja helyzetüket. Itt közöttük is érvényesül korunk 
jellemző tünete, hogy a iatalság a kicsi községekből elköltözik, s csak az 
idősebb korosztály marad meg falujában. Ennek pedig velejárója, hogy az 
evangélikus hívek száma a iliákban egyre fogy, s a megmaradtak közül is 
többen nem gyakorolják vallásukat.
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A GYÜLEKEZET HÍRES SZÜLÖTTEI

A Répcemellék kiváló és termékeny kenyéradó földje nemcsak anyagi 
gazdasággal gyarapította már évszázadok óta drága magyar hazánkat, ha-
nem ezt a termékeny földet művelő, szorgalmas lakossága sok-sok tehetsé-
ges és kiváló, a tudományokban gazdag iat és kimagasló tudósokat is nevelt 
a magyar kultúrának, akik szellemükkel gazdagították hazánk történetének 
fényes lapjait. 

A büki evangélikus gyülekezet sem szűkölködött kiváló fér iakban, akik 
egyházuknak, vallásuknak vezéralakjaivá váltak. Ennek a Répce folyó völ-
gyében csendben meghúzódó községnek evangélikus lakossága is sok pa-
pot, tanárt és nevezetes közéleti embert adott az egyházának és hazájának. 
Közülük csak kettőt emelünk ki, mert az ő életük, munkásságuk messze elő-
remutató volt, példájukkal pedig, mi a késői utódok, csak erőt meríthetünk 
az élet nehézségeinek, akadályainak leküzdéséhez.

E két kiváló szülötte a gyülekezetnek:
H  L , a soproni líceum jeles igazgatója és
G  F , a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület kiváló
tehetséggel megáldott püspöke.

H  L

Kisnemesi családban született Középbükön 1788. november 3-án. Édes-
apja − szintén László − földbirtokos, édesanyja pedig Laky Terézia, aki nagy 
gonddal látta el a háztartás ügyes-bajos dolgait. Szülei a családban példa-
mutató vallásos környezetet és nevelést biztosítottak a növekvő és tehetsé-
ges gyermekük részére. Keresztszüleitől: Nemes Kemesei Jánostól és ennek 
nejétől, Domján Erzsébettől is hasonló példamutató életet láthatott.

A büki evangélikus elemi népiskolában kezdte el tanulmányait, majd 
utána a soproni evangélikus líceumba került, melyet kiváló eredménnyel 
végzett el. Ezzel kivívta tanárai elismerését, s mikor a líceum legmagasabb 
osztályából is sikeresen levizsgázott, az iskola igazgatósága meghívta az 
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alsóbb osztályok tanítójának: 1809–1814-ig grammatikát (nyelvtant) ta-
nított. 1814-ben pedig a szintaxis (mondattan) tanításával bízták meg a 
líceum vezetői, mely feladatot 1821-ig végezte. Közben azonban egy éven 
keresztül Jénában tovább képezte magát, hogy magasabb ismereteket sze-
rezhessen. Ebben az esztendőben tanártársa, Szabó József helyettesítette a 
soproni líceumban.

1821-ben, amikor Magda Pált, a líceum felső tagozatának grammatika 
tanárát Karloviczba hívták meg az ottani gimnázium igazgatójának, Hetyésy 
Lászlónak kínálták fel ezt a tanári állást.

1824-ben Hetyésy Lászlót a teológia tanárává választották, mert a meg-
előző években a teológiából is magasabb ismereteket szerzett, s lelkésszé 
is avatták. Az ő erélyessége a líceum fegyelmét, amely ellen különösen az 
1820-as évek elejétől volt sok panasz, ismét helyreállította. „Hogy az elé-
vült bajnak gyökeres orvoslására gyakran nem a legszelídebb eszközök hasz-
náltattak, a dolog természetében feküdt; és ezen szempontból kell megítél-
ni Hetyésynek szigorúságát, mely szinte természetévé vált, és reá nézve sok 
kellemetlenségnek kútforrása lett. Mert most éppen azok, akik nem rég az 
i júság féktelensége ellen oly keserű panaszokra fakadtak, minden alkalom-
mal kikeltek Hetyésynek kérlelhetetlen szigora s keménysége ellen.” (P : 
N   S  . , 99. .)

A líceumi rektorság abban az időben évenként változott a felsőbb osz-
tályokban tanító tanárok között. Így került 1825-ben, aránylag iatalon, a 
rektori hivatalba Hetyésy László társai egyhangú bizalmaként, a teológiát 
azonban továbbra is tanította.

„Egyébiránt Hetyésy, mint előbb a syntaxisban (mondattanban), úgy most 
a teológiában is ügyes tanárnak mutatta magát, s a konventnek iránta mu-
tatott szívességét, melynél fogva az új líceumi épületben rendezett könyvtárt 
az ő gondviselésére bízta, s ugyanezért néki a líceumi épületben szabad lakást 
adott, azzal hálálta meg, hogy midőn 1827-ben kedvezőbb feltételek mellett 
a pozsonyi teológiai tanári székkel lőn megkínálva, híve maradt a soproni 
intézetnek.” (L    P - : 99. !)
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1838-ban lemondott a teológia oktatásáról, s helyette a bölcsészeti és 
jogi tudományok tanítását vállalta. Ezen a területen is közmegelégedést és 
köztiszteletet vívott ki lelkiismeretes és alapos munkájával annál is inkább, 
mert a régi szigorúsága nagymértékben szelídült és megenyhült. Egyre 
jobban ritkultak azok az esetek, melyek a szigorúságot szükségessé tették. 
Hogy az intézetnek nagyon értékes pénzgyűjteménye volt, az egyedül az ő 
érdeme.

1848. és 1849., a szabadságharc viharos évei a soproni líceumban is 
megakasztották a tanítás rendes és megszokott menetét. A szabadság 
szent tüze, mely ebben az időben az egész nemzetet hevítette, átragadt a 
tanulókra is. Különösen a felsőbb osztálybeliek használták fel az alkalmat 
arra, hogy egyes szigorúbb tanárok − közöttük Hetyésy László − iránt ér-
zett ellenszenvüket kimutassák. 1848 tavaszán a felnőtteket utánozva ők 
is reformköveteléseket terjesztettek a tanárok elé, mégpedig olyan hangon, 
mely merőben ellenkezett a tanítványi tisztelettel és bizalommal. 

Az osztrák kormány a szabadságharc bukását követően a líceumtól meg-
vonta a nyilvánossági jogot91, melyet nemcsak Sopron városában és a me-
gyében, hanem országszerte is csüggedés követett. Ez a csapás nemcsak a 
tanítványokat, hanem a tanári kart is mélyen lesújtotta.

Az idős Hetyésy László, az iskola régi oszlopa, a szabadságharcot köve-
tően hamarosan kidőlt az élők sorából. 1852-ben, július 13-án szélütésben 
halt meg 64 éves korában. Közel 43 éven át áldozta fel erejét és idejét a 
soproni intézetnek, melynek i jú korától kezdve dísze és büszkesége volt. 
Az utolsó éveiben fájdalommal tapasztalta intézetének balsorsát, és nem 
részesülhetett abban az örömben sem, hogy a szabadságharc után „össze-
roskadt intézetet új erőben lássa szebb életre serkenni, főnixként hamvaiból 
kiemelkedni látni.” (L  P  !) A jeles igazgató afeletti bánatá-

91 Nyilvánossági jog: a középfokú iskoláknak az a joga a XIX. századi Magyarországon, 
hogy államilag elismert bizonyítványt állíthasson ki. Ennek hiányában is működhetett 
iskola magánjellegű − jellemzően valamilyen felekezeti − intézményként, tanítványaik 
akadálytalanul folytathatták tanulmányaikat más városok kis- és nagygimnáziumainak 
magasabb osztályaiban.
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ban halt meg, hogy a soproni líceum 1851. augusztus 4-én elvesztette nyil-
vános jellegét.

Különben is Hetyésy László tanári állását a szabadságharc után meg-
szüntették, így csak a könyvtárosi tisztséget vitte tovább, melyet már 1825 
óta betöltött. Halála után Müllner Mátyás tanártársa vette át tőle.

Hetyésy László halálát követően iskolája, a soproni líceum gyászünnep-
séget tartott, melyen a gyászbeszédet az „érdemes, derék fér iú” tanítványa, 
majd tanártársa, Müllner Mátyás tartotta, aki így jellemezte az elhunytat: 
„Úgy érzem, mintha Hetyésy Lászlóval együtt – kit régtől fogva méltán az in-
tézetünk főtámaszának tekinthettünk – maga az intézet is sírba szállott.”

Földi maradványait − végakaratának megfelelően − szülőfaluja, Bük köz-
ség temetőjében helyezték örök nyugalomra nagyszámú gyászoló közönség 
részvétele mellett. Sírja fölé díszes emlékművet emeltek, melyen a felírás 
már alig olvasható, sírhantja pedig gondozatlanul, az utókor által elfeledve 
található. 

A nagyobb megbecsülést érdemlő kiváló iskolavezető sírkövének meg-
kopott feliratából az alábbi szöveget lehetett kibetűzni:

„E sírhalom fedi
 néhai

T. Hetyésy László úrnak
a soproni Ev. Főtanodának

vezető igazgatója, tisztelendő
tanárának hamvait.”

Alatta pedig disztichonba szedve a következő két sor olvasható:
„Míg sírodon kárát az Erény és Múzsa zokogja,

A haza s emberiség áldja dicső porodat!”
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G  F

A büki evangélikus gyülekezet által adott másik, kiváló képességekkel 
megáldott evangélikus egyházi fér iú Gyurátz Ferenc, a jobbágycsaládból 
származott püspök, aki 1841. április 27-én Alsóbükön született. Édesapja 
Gyurátz János jobbágy, édesanyja Mesterházy Terézia szegény sorsú nemes, 
vallásukat pedig buzgón gyakorló evangélikusok. 

A büki Gyurátz család származási helye a Bükkel szomszédos Gór (régi-
es írás szerint Guar) község volt. Az egyik águk a XVIII. század végén köl-
tözött át Bükre, ahol a család tagjai hamarosan az evangélikus gyülekezet 
vezetőivé lettek. A püspök édesapja, Gyurátz János 1840-ben Alsószoporról 
vette feleségül Mesterházy Teréziát. Gyurátz János szorgalmas munkásem-
berként kereste meg kenyerét és tartotta fenn családját. Mint kitűnő faragó 
is híressé vált a környéken. Kivált szegény társai közül eszével, és abban az 
időben pedig ritkaság számba ment, hogy szűkös anyagi viszonyai ellenére 
hírlapot járatott.

Felesége, Mesterházy Terézia, a püspök édesanyja az istenfélő, szelíd 
lelkű, szorgalmas háziasszony példája volt. A püspöknek csak emlékeiben 
élt édesanyja alakja, mert alig volt 11 éves, amikor elvesztette. Édesanyjá-
ban tanulta meg tisztelni a nőt, a családanyát, akinek erényeit a püspök oly 
ékesszólóan tudta mindig példaként állítani hívei elé.

A püspök elsőszülött gyermekként látta meg a napvilágot, s nagy volt 
az öröm a rokonságban, s éppen ezért a kor szokása szerint sok „komát” 
választhattak. Keresztszülők voltak: nemes Mesterházy Samu Jákfáról, ne-
mes Boda Erzsébet Középbükről, nemes Hetyésy Ferenc és Fodor Zsuzsa 
Alsóbükről, Bokor János és Kebelei Jutka Nagygeresdről. Ezek a nevek is 
mutatják, hogy a szülők Bük és a környék régi nemesi családjaival nagyon 
jó barátságban, megértésben éltek. A keresztszülők közül legnagyobb ha-
tást gyakorolt a gyermek Gyurátz Ferencre nemes Boda Erzsébet, aki ha-
marosan Szente Györgynek, a iatal kiváló büki evangélikus tanítónak lett a 
felesége. Ez a iatal tanítópár vette gondjaiba a tehetséges gyermeket, úgy 
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szerették és gondozták, mintha saját iúk lett volna, pedig idővel nekik is 
kilenc gyermek szaporította gondjaikat.

A gyermek és az i jú Gyurátz Ferencnek Szente György mellett Guóth 
Ignác volt második lelki atyja, jótevője és szellemi irányítója. Már a büki 
iskolában is igyelemmel kísérte a szegény sorsú gyermek előmenetelét, s 
Szente Györggyel együtt elhatározták, hogy a tehetséges iút taníttatni fog-
ják. Nem csalódtak benne, mert a soproni evangélikus líceumnak büszke-
sége lett. Bizonyítványaiban egészen a líceum VIII. osztályáig csak kitűnő 
jegyet lehetett találni. A gimnázium utolsó évében az a kitüntetés érte, hogy 
a katolikus gróf Csáky Manó, soproni lakos meghívta Károly és Manó nevű 
iai mellé házi nevelőnek. 

A Csáky iúkkal, neveltjeivel Gyurátz Ferenc sokáig nem találkozott, mert 
az élet más-más irányba sodorta őket. Egyszer azonban már mint püspök-
kel, mégis összetalálkoztak. Csáky Károly gróf mint váci püspök a főren-
diház tagja volt, amikor Gyurátz Ferenc, mint evangélikus püspök először 
jelent meg a főrendiházban. Ekkor a gró i püspök felemelkedett helyéről, 
Gyurátz Ferenc elé sietett, és melegen köszöntötte egykori nevelőjét, most 
már mint püspöktársát a főrendek között.

A kitűnően letett érettségi után katonai pályára szeretett volna menni, 
de ehhez nem tudott elegendő pénzt szerezni, édesapja pedig hallani sem 
akart a katonáskodásról. Végső soron a döntő szó édesatyjáé lett, s megta-
lálta igazi munkaterületét, az Isten szolgálatát.

1863 szeptemberében iratkozott be Sopronba a bölcsészetjogi-teológiai 
tanfolyamra. A teológia mindhárom évfolyamát 1863–1866-ig Sopronban 
végezte. Mint harmadéves teológus 1865-ben részt vett a Teológiai Egylet 
megalapításában, és lelkes tagként vett részt a Magyar Társaság és a Deák-
kúti Vármegye munkájában.

Hamarosan befejeződött Gyurátz Ferenc soproni iskolai pályafutása. 
Német országba készült, hogy a hallei egyetemen folytassa tanulmányait. 
1866. október elején indult el az egyetemi városba, ahol a ilozó ia és a teo-
lógia tanulása mellett szépirodalommal is foglalkozott. Későbbi félévekben 
héber nyelvi tudását bővítette, hogy jobban tanulmányozhassa az ószövet-
ségi bibliát.



415

1867 augusztusában érkezett haza Halléből Bükre, s itt készült a lelkészi 
vizsgára. Ezt szeptember11-én tette le a Karsay Sándor püspök elnöklete 
alatt összeült vizsgáztató bizottság előtt. A kiállított bizonyítvány szerint: 
„A hitjelölt úr az istenészeti tanulmányok minden ágazataiból kitűnő értelmi 
és tudományos előkészültséggel bír.” (P : G  F  , 87. 

.)
Másnap, szeptember 12-én avatta fel pappá Karsay Sándor püspök a sop-

roni evangélikus templomban. Ugyanakkor kezébe vehette a kővárgóörsi 
lelkész esperes, Eősze István meghívó levelét a kővágóörsi gimnázium taná-
ri állására, ugyanakkor a betegeskedő esperes mellett ellátta a kápláni teen-
dőket is. Itt több csalódás érte, kárpótlást csupán a gyönyörű vidék nyújtott 
számára. Közben több helyre, így Szombathelyre is hívták segédlelkésznek, 
de ő kitartott Kővágóörs mellett.

Kővágóörsről hamarosan Beledre hívták meg lelkésznek, s már 1868 ka-
rácsonyán itt prédikált mint megválasztott rendes lelkész. Beledre örömmel 
jött el, mert Sopron megyébe, szülőföldjére térhetett vissza. Gyurátz Ferenc 
nemcsak a lelkekhez szóló szónoklataival hódította meg a beledi gyülekezet 
híveit, hanem főként fáradhatatlan lelkipásztori munkájával. Felkereste a 
betegeket, számon tartotta, gyámolította a szegényeket, együtt örült, imád-
kozott és dolgozott a híveivel.

Közel négy éven át vezette, irányította a beledi gyülekezetet. Az 1872-
ben meghalt pápai lelkész, László Jónás helyébe július 28-án egyhangúlag 
választották meg pápai lelkésznek. Lelkészi munkássága Pápán igen nagy 
jelentőségű volt. Az igehirdetés mellett fő gondjának tekintette az iskola 
fejlesztését. Még maga is vállalta a gyermekek tanítását, hogy a vezetésére 
bízott iskola színvonalát emelje. Az iskola mellé 1873-ban „Iskolai és nép-
könyvtárt” alapított. Ugyanebben az esztendőben megszervezte az Evangé-
likus Nőegyletet, majd 1876-ban a „Gyülekezeti Gyámintézet” megalapítása 
fűződött nevéhez. 

Pápán ismerkedett meg Matus Karolinával, egy jómódú iparos művelt és 
hitbuzgó leányával, akit 1874. június 25-én vezetett oltárhoz. Lazányi Béla 
és Kluge Samu, a menyasszony nagybátyja voltak a násznagyok. Az esketést 
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a büki származású Németh Pál segédlelkész, Gyurátz Ferenc unokatestvére 
végezte. Házasságuk boldogságából hiányzott a gyermek.

A iatal lelkész példás papi jellemével, nagy tudásával úgy az értelmiségi 
réteget, mint a köznépet is teljesen megnyerte céljai elérésére. Még a más 
vallásúak is nagy tisztelettel és bizalommal közeledtek hozzá. A pápai zilált 
viszonyokat hamarosan rendezte, és virágzó vallási életet teremtett. Égető, 
majdnem fenyegető szükségképpen állott a gyülekezet előtt a paplak- és a 
templomépítés.

Megerősítette a Lutheránus Segélyegyletet, melynek tőkéjét önkéntes 
adományokkal gyarapította, s 1879-ben elhatározták, hogy ebből az alap-
ból 1883. év tavaszán, Luther születésének jubiliáris évében megkezdik a 
templom építését. 1881-ben pedig megszervezte a „Templomépítési Ala-
pot”. Gyűjtőíveket bocsátott ki, s már az első évben 110 egyháztag ajánlotta 
fel az új alapra a havi 5–40 krajcárt. Egymás után érkeztek a nagyobb össze-
gű adományok, melyek több ezer forintot értek el. Közben 1882 nyarán és 
őszén elkészült a régi rozzant és nedves falú paplak helyébe az új épület.

A terveknek megfelelően 1883-ban nagy lelkesedéssel megkezdték a 
templomépítéshez szükséges anyagok helyszínre szállítását, majd 1884. 
március 3-án hozzáláttak a régi imaház, II. József korának jellegzetes emléke 
lebontásához. Az építés munkái pedig nagy lendülettel folytak. A templom 
ünnepélyes felavatására október 26-án került sor, melyen Karsay Sándor 
püspökkel az élen megjelentek a más vallású gyülekezetek és Pápa város-
ának képviselői.

Sokoldalú lelkipásztori munkássága mellett az egyházi irodalommal is 
behatóan foglalkozott. Munkái az évkönyvekben, külön kötetekben és füze-
tekben jelentek meg.

1887-ben az egyházkerület főjegyzőjévé választották, s mint főjegyző 
adta ki első imádságos könyvét: „A hit oltára” címen (Pápán, 1887-ben, 320 
oldalon), melyet szülei emlékének ajánlott. Nagy szükséget pótolt, amikor 
megírta szertartás könyvét, a „Kézi Ágendá”-t, melyben szertartások leírá-
sával, imákkal, beszédekkel kívánt a lelkészek munkáján segíteni.
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Sokirányú elfoglaltsága tovább szélesedett, amikor 1893. május 17-én 
a nagy kiterjedésű veszprémi egyházmegye Tatay Sámuel halála után egy-
hangúlag őt választotta meg esperesévé. Ebben a megbízatásban kitűnő 
kormányzónak bizonyult. A gyülekezetben támadt ellentéteket elsimította, 
lelkésztársait a nehézségekben segítette. Sokszor kezdeményezett lelkészi 
értekezleteket, amelyekben ő maga elnökölt, s ezeken minden tekintetben 
elismerésre méltó munkát végzett.

Megfeszített munkásságának, igazi papi hivatásának elismerő jutalma-
zása volt, mikor Karsay Sándor püspök lemondása után őt választották meg 
utódjának. 1895. október 3-án Répcelakon, Szentmartoni Radó Kálmán, 
egyházkerületi felügyelő kastélyában történt meg a szavazatok bontása, 
melynek eredményeképpen Gyurátz Ferencre 73, Poszvék Sándorra 69 sza-
vazat esett, a többi szavazat pedig megoszlott a többi jelölt között. A máso-
dik szavazáson Gyurátz Ferenc 160, Poszvék Sándor pedig 149 szavazatot 
kapott. Ez a szavazás 1895. november 7-én zajlott le.

Az új püspök beiktatása 1895. december 10-én ünnepélyes keretek kö-
zött zajlott le a győri evangélikus templomban. „Ennél szebb és nagyobb ün-
nepélyt rég nem látott a hazai protestáns egyház” − írta Bognár Endre lo-
vász  patonai lelkész, az egyik püspökjelölt.

A büki gyülekezet lelkes örömmel fogadta az örvendetes hírt, hogy a 
község szülöttje, hitsorsos testvérük a szalmatetős hajlékból elindulva a 
legmagasabb egyházi méltóságra emelkedett. Az 1895. november 17-én 
tartott közgyűlésen a lelkész bejelentette, hogy a gyülekezet nevében le-
vélben üdvözölte Gyurátz Ferenc püspököt, és ugyanakkor elhatározták, 
hogy a püspöki beiktatáson küldöttség képviseli az egyházközséget. Ennek 
tagjai voltak: Farkas Elemér lelkész, Guóth Ignác felügyelő, Horváth Sán-
dor (Alsóbük), Balogh Lajos (Felsőbük) gondnokok, valamint Cséry László, 
Hetyésy Lajos és Balogh Sándor gyülekezeti hívek.

Ezen a közgyűlésen a lelkész felolvasta Gyurátz Ferenc püspök levelét, 
melyben szeretetteljes melegséggel emlékezett szülőföldjére, mint „hű lelki 
dajkájára”, s szívélyes üdvözléséért hálás köszönetét fejezte ki a gyüleke-
zetnek. Guóth Ignác felügyelő, ki szintén az első üdvözlők között volt, meg-
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hatottan tolmácsolta a püspök hozzáintézett levelének tartalmát. Ebben 
a főpásztor kegyelettel gondolt gyermek- és i júkorára, s nem rejthette el 
háláját, mellyel élete végső leheletéig viseltet Guóth Ignác iránt, mert neki 
köszönhette elsősorban azt a jótéteményt, hogy erre a magas méltóságra 
emelkedhetett, mert az ő éleslátása vette észre a benne rejlő tehetségeket, 
s anyagi áldozatokkal is támogatta őt egész tanulása alatt. Mint az egyház-
kerület főpásztora áldólag emeli fel kezét nemes jótevőjére. A gyűlés mély 
meghatódottság között fejeződött be, s minden jelen levő magával vitte e 
szép nap kegyes emlékét.

Gyurátz Ferenc a püspöki nagy elfoglaltsága mellett a régi, sőt még na-
gyobb buzgósággal végezte lelkészi munkásságát is. Mint püspök egymás 
után végezte látogatásait, részt vett különböző ünnepségeken. Egyik körút-
ját a másik után végezte, közben templomokat, iskolákat avatott fel. Áldá-
sos tevékenységét a hívek mindenütt kitörő örömmel fogadták. Így került 
el szülőfalujába, Bükre is, amikor 1906-ban felavatta az új iskola épületét, s 
ugyanakkor 12 lelkészt szentelt fel, itt a büki gyülekezet templomában.

Főpásztori munkásságának egyik legjelentősebb alkotásai közé tarto-
zott a kőszegi evangélikus leánynevelő intézet felépíttetése. Körlevelekkel 
hívta fel a gyülekezeteket, hogy erejükhöz mérten adakozzanak az intézet 
létrehozásához. Ezen összefogó segítséggel 1899. szeptember 1-én meg-
nyílhatott a püspök erőfeszítéséről tanúskodó nőnevelő.

Az új leányiskolán kívül még temérdek gond és teher nehezült Gyurátz 
püspök vállára. Évenként rendszeresen és pontosan látogatta az evangéli-
kus egyház iskoláit – a teológiát, tanítóképzőt, líceumot – Sopronban, Kő-
szegen, Felsőlövőn, még a távoli Bonyhádra is elment, Pozsonyba pedig az 
egyetem teológiai akadémiájához.

Új terhet jelentett számára a főrendiházba való meghívása. 1907. júli-
us 11-én jelent meg először munkássága új területén. Ekkor történt a már 
előbb említett találkozása gróf Csáky Károly váci püspökkel, volt soproni 
növendékével. 

Látogatásainak örömnapjait gyakran zavarta meg betegsége. Naplójá-
ban gyakran panaszkodott testi gyengeségről. Hamarosan nagy csapás érte. 
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1906. június 6-án hűséges élettársát, Matus Karolinát hosszas haláltusa 
után öröke elvesztette. „Éreztem, őbenne életem őrangyala költözött el” − 
írta a püspök naplójában. Nagy bánatában a jótevés és a további lelkiisme-
retes munka adott számára vigasztalást, közben maga is egyre gyakrabban 
panaszkodott gyöngeségéről és egészségének romlása miatt.

70 éves korában, 1911-ben eredményes munkássága jutalmául magas ki-
tüntetést kapott a királytól, aki a „Vaskorona rendet” adományozta számára.

A világháború kitörése lesújtóan hatott a püspökre, már 1914. augusz-
tus 8-án körlevelet bocsátott ki a hadbavonultak családjainak gondozása és 
hű lelkipásztorkodása ügyében. Segítette az ínségeseket és a rászorulókat.

Közben pedig egyre gyakrabban panaszkodott rosszullétről, gyomor- és 
lábfájdalmakról. A jobb lábában csúzos bántalmak jelentkeztek. 1916-ban 
már a 75 év súlya, a világháborúval járó nélkülözések, fájdalmak, lelki izgal-
mak és az özvegységgel reá szakadt gondok, a mind sűrűbben jelentkezett 
betegségek gyötörték. Ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, melyet 
az 1916. augusztus 23-án, Nagykanizsán tartott egyházkerületi gyűlésen le-
vélben jelentett be, december 13-án pedig a lelkészekhez intézett búcsúzó 
körlevelet, ugyanakkor a pápai lelkészi hivatalról is lemondott.

Pápai lelkész utódjával, Mesterházy Lászlóval − aki egyébként unokaöcs-
cse volt Gyurátz Ferencnek − a legnagyobb egyetértésben élt nyugalomba 
vonulása után is, és féltékenység nélkül folytathatta régi lelkipásztori mun-
káját, mert közben gyakran vállalt lelkészi feladatokat.

1924-ben nyilvános kitüntetés érte, november 16-án a Luther-társaság 
Pápán tartott gyűlésén tiszteletbeli elnöknek választották meg. Élete alko-
nyán még egy szép örömünnepben volt része: november 30-án ünnepelte 
a Pápai Evangélikus Nőegylet megalakulásának 50 éves jubileumát, mely 
Gyurátz Ferencnek legkorábbi alkotásai közé tartozott.

A világháborút követő esztendőkben nehéz körülmények között élt, s 
szívesen fogadta utódja, Kapi Béla püspök segítségét. De akármilyen szűk 
viszonyok között élt is, soha nem lohadt le lelkében az emberek iránti sze-
retete. Jótékonyságát az ínséges időkben is gyakorolta, holott maga is sokat 
nélkülözött.
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1925. április utolsó napján a kertjében dolgozgatott, és munka közben 
megszúrta valahogyan a jobb kezét. A következő napokban kézfeje meg-
dagadt és görcsösen rángatózni kezdett. Csak karcolásnak vélte, orvoshoz 
nem fordult. A fokozódó rosszullét már nem engedte nyugodni, majd uno-
kahúga, Gyurátz Irma orvost hívatott, aki tetanuszmérgezést állapított meg. 
Hiába kapott injekciókat, teste a kínoktól vonaglott, és május 3-án reggel 5 
óra 20 perckor lehelte ki nemes lelkét.

Az egyházkerület Gyurátz Ferencet saját halottjának tekintette. A teme-
tési szertartást Kapi Béla püspök végezte nagy papi segédlettel. Belátha-
tatlan hosszú tömeg kísérte utolsó útjára a pápai temetőbe. Temetésére 
eljöttek szülőföldjéről a bükiek is külön küldöttséggel, Farkas Elemér es-
peres lelkész vezetése alatt. Néhány hant földet is hoztak Gyurátz Ferenc 
szüleinek sírjáról, és ezt még sikerült a koporsóba beletenni, hogy ne csak 
pápai, hanem büki földön is pihenjen. Temetése nemcsak Pápa városának 
lakosságát, hanem egész Dunántúl evangélikus hívőseregét is megmozgat-
ta. Legyen áldott emléke!

Halálát követően sok helyen tartottak megemlékező gyűléseket Gyurátz 
Ferenc életéről, munkásságáról. A büki gyülekezet 1929. november 24-én 
rendezett emlékünnepélyt. Ezen a napon a Büki Evangélikus Nőegylet ál-
dozatkészségéből Gyurátz Ferenc szülőházát díszes márvány emléktáblá-
val jelölte meg. Az utcát pedig már korábban nevezték el Gyurátz Ferenc 
nevéről.

A szülőházán elhelyezett emléktábla felirata a következő:
„Itt született G  F  a dunántúli evang. egyházkerület kiváló 

püspöke 1841. április 27.”
Előkelő vendégek és nagyszámú lelkes közönség vett részt a szép ünne-

pélyen. Megjelent dr. Ajkay Béla kormányfőtanácsos, esperességi felügyelő 
is, az elhunyt püspök régi hű munkatársa. Az istentiszteleten a soproni teo-
lógusok énekkara énekelt, és dr. Deák János egyetemi tanár prédikált.

A templomból az egész közönség a püspök szerény szülőháza elé vonult, 
s itt a virágokkal koszorúzott emléktábla alatt Gyurátz Rózsika, a püspök 
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oldalági rokona szavalta el a főpásztor emlékére írt költeményt. A jelenlévő-
ket mélyen megragadó és költői szépségekben gazdag emlékbeszédet pedig 
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár mondta:

„A köztisztelet borostyánágaival övezett fér iúknak minden egyes cseleke-
dete visszamutat a szülőházra, mely lehetett alacsony, lehetett dísznélküli, de 
szeretetlen soha. Óh, te áldott egyszerű hajlék, mily csodás volt a te magveté-
sed és mily aratásod ez i jú lélekben! Dicsőbb vagy te sok tündöklő palotánál, 
melynek tégláit, gerendáit a mohó és kielégíthetetlen önzés hordta, illesztette 
össze. Amit te vetettél egy i jú lélekbe, abból világosság, szeretet, áldás szár-
mazott” − hangoztatta többek között a szónok.

Az emlékbeszéd után dr. Takáts József orvos, gyülekezeti felügyelő ko-
szorúzta meg az emléktáblát. Ezt követően a teológia énekkara énekelt, 
Komjáthy Lajos teológiai hallgató pedig haza ias költeményt szavalt. Meg-
ható szép zárójelenete volt a minden ízben fényesen sikerült avatóünnep-
nek, hogy a délutáni vallásos rendezvény után a teológia hallgatói kimentek 
a büki temetőbe, s ott felkeresték Szente Györgynek, Gyurátz Ferenc tanító-
jának és Guóth Ignác földbirtokosnak sírját. Ők fedezték fel a gyermekben a 
tehetséget, illetve tették lehetővé, hogy Sopronba mehetett a líceumba.

Az 1963. január 19-i közgyűlésen Hasza Ferenc egyháztanácsos vetet-
te fel a püspök emléktáblájának áthelyezését, mert az időközben lebontott 
szülői ház faláról lekerült az emléktábla, így ennek áthelyezéséről gondos-
kodni kell. Komjáthy Lajos lelkész és a gondnokok vállalták a kérdés meg-
felelő megoldását.

Hosszan tartó tárgyalások után csak az 1973. január 23-i gyűlésen ke-
rült sor ismét az emléktábla elhelyezésének kérdésére. Megállapították, 
hogy a régi ház helyére épült új épület falára a tábla nem helyezhető el, 
mert ez hamis képet adna. Úgy döntöttek, hogy a tárgyilagosan megszö-
vegezett és kellő magyarázattal ellátott tábla a templom megfelelő helyén 
kapjon elhelyezést.

Fekete Imre másodgondnok azt javasolta, hogy az emléktábla a torony-
bejárat alatt a jobb oldalon kapjon helyet. Ezt a javaslatot egyhangúan el 
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is fogadták. Egyúttal Fekete Imre és Bedy János vállalták a tábla elhelyezé-
sét. Az ünnepélyes felavatásra 1973. március 18-án került sor, amikor D. Dr. 
Ottlyk Ernő püspök a gyülekezetbe látogatott.

Gyurátz Ferenc püspök emléktáblája azóta is a templom tornya alatti be-
járójában hirdeti a község, a büki evangélikus gyülekezet nagy iának her-
vadhatatlan emlékét!

(Gyurátz Ferenc életére vonatkozó adatok: Dunántúli Közművelődési 
Naptár 1902. évi száma 59–61. oldalán közöl egy ismertetőt, melynek címe: 
Gyurátz Ferenc.

D. Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza − (1841 – 1925)-ból adatok. 
Kiadta a Dunántúli Evangélikus Egyházkerületi Lelkészegyesület. Sopron, 
Székely és társa könyvnyomda, 1931.)

A GYÜLEKEZET JEGYZŐKÖNYVVEZETŐI

A gyülekezet történetére vonatkozó legbőségesebb adatok a gyülekezet 
jegyzőkönyveiben találhatók. Az evangélikus egyházközség újjászületését − 
az 1784. évet − követő első évtizedek jegyzőkönyvei az 1837. évi hatalmas 
tűzvészben megsemmisültek, így erről a korszakról hiányosabb adatok állot-
tak a kutató rendelkezésére. Szerencsére, hogy a szuperintendensi látogatá-
sok lejegyzései és a lelkész, Baranyai Ferenc visszaemlékezései megbízható 
forrást jelentettek az egyházközség újjáalakulását követő nehéz évekről.

1837. évtől kezdve a jegyzőkönyveket vezető lelkes gyülekezeti tagok 
− főként a közéletben szereplő értelmiségiek és a tanítók − mindenkor a 
valóságnak és a tényeknek megfelelően örökítették meg a gyülekezet éle-
tében történt eseményeket, gondokat, nehézségeket és az örömöket jelentő 
ünnepségek, megemlékezések, avatások lefolyását. Akik ezeknek a leírását 
elvégezték, megérdemlik, hogy nevüket megörökítsük, mert az ő lelkiisme-
retes munkájuknak, gondosan megszövegezett és jól olvasható írásuknak 
köszönhető, hogy a gyülekezet történetét kutató munkáját nagyon meg-
könnyítették.
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Tehát lássuk, kik is voltak azok, akik a gyülekezet jegyzőkönyveit oly 
nagy gonddal vezették!

Radó Dániel 1837-1842-ig
I j. Baranyai Ferenc, a lelkész ia 1842-1848-ig.
Jánosa Lajos 1848-1863-ig. 

Az 1863. február 8-i jegyzőkönyv szerint: „Jánosa Lajos úr az általa mind-
eddig dicséretesen s közmegelégedésileg vezetett jegyzőségről lemondott s 
annak folytatását közkívánat után is jövőre el nem fogadta.”

A továbbiakban a jegyzőkönyv vezetésére Komjáthy János úr nevezte-
tett ki, „ki a jegyzőkönyvet azonnal átvévén, annak vezetését megkezdette” 
− olvashatjuk az 1863. február 8-i jegyzőkönyvben. Komjáthy János 1868. 
január 26-án az elfoglaltságára hivatkozva lemondott a jegyzőkönyv veze-
téséről, s az eddigi buzgó fáradozásaiért köszönetet mondott a gyülekezet 
vezetősége.

Helyébe Baranyai Mihályt választották meg, aki 1889. január 26-ig ve-
zette nagy lelkiismeretességgel a jegyzőkönyveket. 

Utóda Hajas Kálmán, a gyülekezet tanítója lett. Ő 1916. január 19-én 
mondott le a feladat elvégzéséről, miután nyugalomba vonult.

Tőle Nitschinger János tanító vette át a jegyzőkönyv vezetését, és 1918 
augusztusáig, Csánigra való megválasztásáig végezte ezt nagy pontossággal.

A következő években Kisfaludy Károly tanító vezette a jegyzőkönyveket. 
Nagyon szép írásával, gondos fogalmazásával kitűnik elődei közül. 1933 
szeptemberéig végezte ezt a munkát.

Nyugalomba vonulása után egészen rövid ideig − 1933. szeptember 21-
től 1933. november 5-ig − Major Samu helyettes tanító volt a jegyzőköny-
vek vezetője.

Őt az új kántortanító, Mészáros Ernő követte. Az ő gondos írása, fogal-
mazása szintén kitűnik a jegyzőkönyvek vezetésében. 1949 szeptemberé-
ig látta el ezt a munkát. Az iskolák államosítása után le kellett mondani e 
feladat elvégzéséről, s lelkiismeretes munkájáért a gyülekezet vezetősége 
köszönettel búcsúzott el tőle.
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A következő évtizedekben általában a lelkészek maguk vezették a jegy-
zőkönyveket szintén nagy gondossággal: Fülöp Dezső 1959 szeptemberéig, 
utána pedig Komjáthy Lajos Bükről való elköltözéséig, 1977 novemberéig, 
nyugalomba vonulásáig.

A felsorolt személyeknek köszönhető, hogy a gyülekezet közel két évszá-
zadát részletesen áttekinthettük. Szeretettel őrizzük emléküket!

UTÓSZÓ

„Becsüld meg a múlt emlékeit, hogy értékelni tudd a jelent, és építhesd a jö-
vőt!” Talán egy területen sem érvényesülhet ez a ma sokszor ismételt és hal-
lott felszólítás, mint éppen egy vallási közösség történetének megírásakor. 
Igen, mert a vallást nem lehet elválasztani történelmünktől, hiszen népünk 
fejlődése, műveltségi szintjének emelése szorosan összefüggött az egyhá-
zakkal, ezek működésével. Ez történelmi valóság, ezt tagadni történelmünk 
meghamisítását jelentené.

A múltunk megbecsülése vezetett engem is, amikor a nagy elhatározás 
megszületett bennem: „Meg kell írnom a büki ev. gyülekezet részletes törté-
netét!” Erre vonatkozóan már történtek próbálkozások előttem is. Zongor 
Endre száz évvel ezelőtti büki esperes lelkész munkája: „A büki ágost. hitv. 
ev. gyülekezet története” 1885-ből röviden foglalja össze az elmúlt száz év 
eseményeit, s ugyancsak röviden ad ismertetést a gyülekezet életéről Fülöp 
Dezső lelkész 1935-ben megjelent írása: „A büki ev. gyülekezet temploma 
150 éves” címmel.

A keresztény egyházak már közel kétezer év óta tanítják hitük vezér-
elveit, oktatják az emberiséget egymás megbecsülésére, az egymás iránti 
szeretetre. A sok küzdelem, megpróbáltatás között eltelt évszázadok azt ta-
núsítják, hogy a vallás mindig megenyhítette a szenvedéseket, további erőt 
kölcsönzött az élet nehézségeinek leküzdéséhez.

A büki evangélikus egyházközség történetéből is levonhatjuk ezeket a 
megállapításokat, tanulságokat. A korunk hívő emberei a múlt eseménye-
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iből, nagy személyiségeitől kaphatnak példát vallásuk gyakorlásához, a 
közömbösök pedig megállapíthatják, hogy az egyházak napjainkban bár 
veszítettek vezető szerepükből, de tanításaik örökérvényűek maradnak, 
melyeket az évezredek gyakorlata alakított ki isteni kinyilatkoztatások 
alapján.

Mikor a fentebb említett, a büki ev. gyülekezetről írt munkákat először 
vehettem kezembe, a kutató izgalmával tanulmányoztam át ezeket. A kuta-
tás további láza fogott el, amikor beletekinthettem a gyülekezet irattárába, 
jegyzőkönyveibe és a Payr Sándor által készített, az evangélikus egyház tör-
ténetére vonatkozó munkákba. Mindezek buzdítást adtak ahhoz, hogy az 
elődök által megírt rövid történetekből s a hatalmasabbra terebélyesedett 
forrásmunkákból teljesebb képet alakíthassak ki a büki evangélikus gyüle-
kezet életéről.

Köszönetet mondok segítő buzdításáért Komjáthy Lajos lelkésznek, 
aki rendelkezésemre bocsátotta gyülekezete jegyzőkönyveit, irattárát. Kö-
szönet jár Prőhle Jenőnek, a soproni Berzsenyi Gimnázium nyugalmazott 
igazgatójának, aki a latin szövegek magyarra fordításával elévülhetetlen 
segítséget nyújtott munkám megszületéséhez, ezen kívül pedig tanácsaival 
látott el a forrásmunkák megszerzéséhez. Rajtuk kívül azokat is köszönet 
illeti, akik bármilyen vonatkozásban hozzájárultak ahhoz, hogy ez a munka 
létrejöhetett.

Bük, 1981. Karácsony
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FÉNYKÉPEK
a gyülekezet életéből

Épületek és a gyülekezet nevezetesebb vezetői

Sajnos, több épület és vezető fényképét nem sikerült beszerezni,
de a meglévők és a bemutathatók – ha hiányosan is – jól

érzékeltetik a gyülekezet történetét.
(VALAMENNYI FÉNYKÉP FORRÁSA: SZABÓ JÓZSEF GYŰJTEMÉNYE)
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A GYÜLEKEZET TEMPLOMA AZ 1890-ES ÉVEKBEN
A fényképen jól érzékelhető II. József rendelkezéséből származóan a

templom zártsága: nem épülhetett utcafrontra. Előterében balról áll a 
lelkészlak, jobbról pedig a tanítói lakás. Az utóbbin látható ovális tábla az 

iskolát jelzi, mely egészen hátul, a templom bal oldalán helyezkedett el.
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AZ 1967–1968-BAN FELÚJÍTOTT TEMPLOM
A templom teljes kibontakozását elősegítette, hogy az előtte álló

épületeket – lelkészlakot, tanítói lakást – lebontották, a helyükön nagyon 
szép és rendezett parkot alakítottak ki a gyülekezet lelkészei:

Komjáthy Lajos és a munkáját folytató Sztehlo Mátyás.
A templom most már zavartalanul szemlélhető az utcáról is.
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1884-BEN METSZET UTÁN KÉSZÍTETT OLTÁRKÉP, 
mely Krisztust az Olajfák hegyén mutatja be.

Az eredeti oltárkép az Úrvacsorát ábrázolta, melyet a gyülekezet a lócsi 
templomnak ajándékozott.
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A TEMPLOM OLTÁRA,
MÖGÖTTE A KORONÁZÓ URNÁVAL DÍSZÍTETT SZÓSZÉK

Ezeket 1795-ben egy M M monogrammos asztalosmester készítette,
az ő alkotását azonban 1830-ban hathatósan megújították.
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A TEMPLOM ÉS A KÖRÜLÖTTE LEVŐ ÉPÜLETEK 1927-BEN
Balról a volt iskolából átalakított káplánlakás és lelkészi iroda, jobbról pedig 

a kántortanító gazdasági épületeinek egy része látható. A lelkész és a kán-
tortanító telkét léckerítés választotta el egymástól. 

(A kép Farkas Elemér esperes-lelkész büki működésének 40. évfordulójára készült.)

AZ 1906-BAN ÉPÍTETT EVANGÉLIKUS ISKOLA ÉPÜLETE
Balról a négy ablaka a tanítólakáshoz, míg a többi ablaka a

kéttantermes iskolához tartozott.
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A RÉGI LELKÉSZLAK UTCA 
FELŐL NÉZVE

AZ ÉPÜLŐ LELKÉSZLAK AZ 
1969. ÉV NYARÁN
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AZ ÉPÜLŐ LELKÉSZLAK AZ 1969. ÉV NYARÁN
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A LELKÉSZLAK ÚJ ÉPÜLETE,
melyet 1970. június 28-án avatott fel D. Dr. Ottlyk Ernő püspök.

AZ 1943-BAN MEGVÁSÁROLT EVANGÉLIKUS KÁNTORTANÍTÓI LAKÁS
Előtte Feiglstock Benő téglagyáros és örökösei tulajdonában volt. Ez a ház 

ma már nem áll. 1976-ban a községi tanács lebontotta és helyére kétszintes 
épületet emeltek, melyben négy tanácsi szolgálati lakást alakítottak ki.
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AZ 1939. ÉVBEN
FELAVATOTT IFJÚSÁGI 
HÁZ ÉPÜLETE, 
melyet ma a Vas Megyei 
Moziüzemi Vállalat bérel 
és üzemeltet.

A LÓCSI FIÓKGYÜLEKE-
ZET TEMPLOMA,
melynek felavatását 
Kapi Béla püspök
végezte 1937
novemberében.
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A GÓRI FIÓKGYÜLEKEZET TEMPLOMA,
melyet Turóczi Zoltán püspök szentelt fel 1951. december hó 16-án.
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FARKAS ELEMÉR 1863 1931
esperes-lelkész 1887-ben került a büki gyülekezet élére. Hivatását

mindenkor nemes lelkülettel, teljes odaadással töltötte be 
1931-ben bekövetkezett haláláig.92 Tehát 44 éven át vezette híveit az Isten 

országa felé vezető úton.

92 Kajtár Sándorné (1919–2015) elmondása szerint a templom telkével szomszédos 
Torkos sorban tűz ütött ki, és Farkas Elemér esperes-lelkész sietve mentette ki a 
sekrestyéből az anyakönyveket. Valószínűleg az emiatt érzett kimerültség és izgalmak 
hatására másnap, szívszélhűdés következtében elhunyt. 
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FÜLÖP DEZSŐ
(1907–1972)

Lelkész, aki iatalon, 24 éves 
korában lett a gyülekezet lel-
ki irányítója. Nem csalódtak 
ben ne a hívek, mert a büki lel-
készkedése 28 esztendeje alatt 
sokat tett nemcsak az anya-
gyülekezet vallásos érzületé-
nek megerősítéséért, hanem a 
iliákban is áldásos tevékeny-

séget folytatott.
1937-ben megépítette a 

lócsi hívek templomát, majd a 
legnehezebb évek egyikében, 
1951-ben a góri templom el-
készítéséhez is nagy erőfeszí-

téseket tett. Hogy ezek a templomok megépülhettek, a lelkész és felesége 
kitartó, áldozatos munkájára volt szükség. A gyülekezet i júságával 10 gyü-
lekezetben – közöttük Budapesten is – tartottak színelőadásokat, hogy az 
építkezéshez szükséges összeget előteremtsék. Nem csoda, hogy a góri gyü-
lekezet gondnoka, Gyurátz Ottó – az 1968. évi püspöki látogatás alkalmával, 
melyre Fülöp Dezső, mint püspöki titkár elkísérte az egyházfőt – a köszön-
tőjében a következőket mondta többek között: „Itt mindent Fülöp Dezsőnek 
köszönhetünk, aki esőben-hóban kerékpárján járta hűségesen a iliákat.”

Nevéhez fűződik az 1939-ben felavatott I júsági Ház létrehozása, mellyel 
művelődési lehetőséget teremtett a falu iatalsága számára.

Több ízben renováltatta a templomot, és kiharcolta, hogy a kántortanító 
részére a régi, düledező lakása helyett 1943-ben a gyülekezet egy jobb kar-
ban levőt vásárolhatott. Szerénységére jellemző, hogy a már szintén korsze-
rűtlen lelkészi lakás megépítését az utolsó helyre tervezte.
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FÜLÖP DEZSŐ
lelkész 
1931–1959-ig vitte nagy ügyszere-
tettel és lelkesedéssel a gyülekezet 
vezetését. Egyik legnehezebb idő-
szakát élte a gyülekezet a lelkész-
kedése idején, de a híveihez fűződő 
szoros kapcsolat mindig átsegítette 
a nehézségeken.

FÜLÖP DEZSŐNÉ, SZÜL. BÁNKI (BARBARICS) ILONA lelkészfeleség, 
aki mindig hűségesen segítette férje lelkeket nemesítő munkáját.

Háttérben a lelkészlakás udvari oldala, előterében pedig a gazdasági épület 
egyik része látható.
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KOMJÁTHY LAJOS,
a gyülekezet lelkésze

(1959–1977-ig)
igét hirdet.
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KOMJÁTHY LAJOS lelkész
1977. október 23-i istentiszteleten búcsúzott el híveitől.

SZTEHLO MÁTYÁS,
akit a hívek 1977. október 30-án egyhangúlag választottak meg. 

A kép az 1977. november 20-i beiktatásán mutatja a gyülekezet lelkészét.
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SZENTE GYÖRGY
tanító

1840–1885-ig, tehát 45 éven át 
oktatta a gyülekezet gyermekeit 
nagy szorgalommal és lelkiisme-
retességgel. 
Gyurátz Ferencben, a későbbi 
püspökben már gyermekkorában 
ő ismerte fel a tehetséget, és segí-
tette tanulmányai folytatásában.

HAJAS KÁLMÁN 
1885–1914-ig működött a gyüle-
kezet kántortanítójaként. 29 éven 
át vezette a büki IV–VI. osztályo-
kat, majd 43 évi szolgálat után 
nyugdíjazását kérte.
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KISFALUDY KÁROLY
(1880–1948),

aki 1900–1933-ig töretlen szorgalommal és tudással tanított az evangélikus 
iskolában. Mint a község szülöttjét először osztálytanítóvá, majd Hajas Kál-
mán nyugalomba vonulása után, 1917-ben kántortanítóvá választották meg 
a gyülekezet tagjai. Ezt az állást 1933-ban történt nyugdíjazásáig töltötte be. 
Nagy tapasztalatával továbbra is hathatós segítséget nyújtott a gyülekezet 
vezetőségének 1948-ban bekövetkezett haláláig.

Á
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MÉSZÁROS ERNŐ
(1908–1976),

a gyülekezet kántortanítója, 1908. február 25-én született Csánig községben. 
Édesapja Mészáros László, anyja pedig Mogyorósy Rozália. Mészáros Ernő 
Csánigon végezte az elemi népiskolát, majd Sopronba járt polgári iskolába és 
tanítóképzőbe. A tanítói oklevél megszerzése után 1933-ban került Bükre az 
evangélikus elemi népiskolához, ahol 1948-ig, az iskolák államosításáig nagy 
szorgalommal és példamutatással végezte a tanítás és nevelés felelősségteljes 
munkáját. Ezt követően a büki állami általános iskolában 1954-ig tanított, 
majd Celldömölkre költözött, ahol felépítette a családi házat. Itt is ment nyug-
díjba, és Celldömölkön halt meg 1976-ban.
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CZUPPON BÉLA
(1901–1971)

a gyülekezet másodtanítójaként került Bükre 1926-ban. Tehetséges nevelő-
ként hamarosan elismerést szerzett magának a hívek körében. A gyülekezet 
dalárdáját is nagy szakértelemmel vezette, s több díjat is nyertek a különbö-
ző versenyeken, kár, hogy nősülésével elhibázta életét. Az iskolák 1948. évi 
államosítása után őt nevezik ki a hatóságok a büki állami általános iskola 
igazgatójává. 1957-ben Sopronba került, s itt is ment nyugdíjba. 1971-ben 
Újkéren (Felsőszopor) halt meg.
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GUÓTHFALVI GUÓTH IGNÁC,
aki két ízben is viselte a gyüleke-
zet felügyelői tisztségét.
Először 1871–1882-ig, másodszor 
pedig 1887–1902-ig, tehát 26 
éven át volt a gyülekezet felügye-
lője. Ő segítette Gyurátz Ferencet 
iskolái elvégzésében.

DR. TAKÁTS JÓZSEF ORVOS FELESÉGÉVEL, MESTERHÁZY PAULÁVAL
Dr. Takáts József 1916–1933-ig végezte a felügyelői munkakört nagy

ügyszeretettel. Felesége pedig hosszú időn keresztül a Nőegylet elnökeként 
folytatott áldásos tevékenységet.



449

DR. HORVÁTH TIBOR
(1896–1981)
orvos
1933–1935-ig volt a gyülekezet 
felügyelője. Úgy i jú, mint idősebb 
korában példamutatóan járt is-
tentiszteletekre, orvosként pedig 
nagy lelkiismeretességgel gyógyí-
totta nemcsak Bük, hanem a kör-
nyező községek betegeit is 57 
éven át. Tragikus hirtelenséggel, 
1981. november 9-én este, olvasás 
közben székéről leesve hunyt el 85 
éves korában.

IFJ. DR. FARKAS ELEMÉR
(1895–1954)
A gyülekezet felügyelőjévé 1936-
ban választották meg, mely hiva-
talt 18 éven át töltötte be hűséges 
ragaszkodással, az 1954-ben be-
következett haláláig.
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DR. SZABÓ IMRE
jogász

1936–1955-ig mint másodfelügye-
lő, 1955–1975-ig, haláláig pedig  
felügyelőként végezte nagy-nagy 
szorgalommal teendőit a gyüleke-
zet érdekében.

BEDY JÁNOS
lakatosmester

1975–1977-ig, tragikus hirtelen-
séggel bekövetkezett haláláig volt 
felügyelő. Szívinfarktus végzett 
szor galmas életével.
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FEKETE IMRE
malomipari szakmunkás
1977–1979-ig helyettesként lát-
ta el a felügyelőséget, majd 1979. 
december 3-tól lett megválasztott 
felügyelő.

HETYÉSY LAJOS
földbirtokos, egyháztag,
aki a gyülekezet gyűlésein min-
dig nagy aktivitással tűnt ki. Egy-
házmegyei küldöttként többször 
képviselte a gyülekezetet. 1859. 
augusztus 28-án Bükön született. 
Édesapja Hetyésy János, édesany-
ja György Terézia. Ügyes gazdál-
kodása eredményeként megvásá-
rolta Guóth Ignác nemesi kúriáját 
a hozzátartozó nagy telekkel, 
amely ma a Lenin Tsz tulajdona. 
Házában van a termelőszövetke-
zet irodája. 1944. április 19-én, 
85. életévében, aggkori végkime-
rülésben halt meg.



452

GYURÁTZ FERENC
a dunántúli evangélikus püspök

GYURÁTZ FERENC
PÜSPÖK

SZÜLŐHÁZA A RÓLA
ELNEVEZETT UTCÁBAN
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DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK ÉS KÍSÉRETE
A BÜKI EGYHÁZKÖZSÉG VEZETŐIVEL

1955. június 5-én látogatást tett Gyurátz Ferenc, a nagynevű elődje
szülőházánál. A falon jól látható a szülőházat megörökítő márványtábla.
A szülőházat azóta lebontották, a márványtáblát pedig a templom tornya 

alatti bejárónál helyezték el.
A képen láthatók balról jobbra: Dr. Szabó Imre felügyelő, Fülöp Attila, a 

lelkész ia, Fülöp Lajos, a büki lelkész testvéröccse, Dr. Vető Lajos püspök, 
Balogh Samuné, a szülőház akkori gazdája, Fülöp Dezső lelkész,
Turcsányi Károly, egyházkerületi segédlelkész, a püspök titkára.
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DR. VETŐ LAJOS PÜSPÖK ÉS KÍSÉRETE 
A BÜKI EGYHÁZKÖZSÉG VEZETŐIVEL 

1955. június 5-én látogatást tett Gyurátz Ferenc,
a nagynevű elődje szülőházánál.

Balról jobbra: Dr. Szabó Imre felügyelő, Turcsányi Károly, egyházkerületi 
segédlelkész, a püspök titkára, Fülöp Lajos, a büki lelkész testvére,
Balogh Samuné, a szülőház akkori gazdája, Dr. Vető Lajos püspök,

Fülöp Dezső, a gyülekezet lelkésze, Fülöp Attila, a lelkész ia.
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GYURÁTZ FERENC PÜSPÖK EMLÉKTÁBLÁJA, 
melyet a lebontott szülőház faláról a templom bejáratánál, a torony alatt 

helyeztek el 1973. június 18-án. 
A márványtábla alatt a szülőház keretbe foglalt teljes képe látható.
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A GYÜLEKEZET ÉPÜLETEINEK ELHELYEZKEDÉSE
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉN

1. Az 1784-ben épült templom

2. A lelkészlak, mely helyett 1969–70-ben   

új készült.

3. Az 1871-ben épített iskolateremből

 kialakított káplánlakás, majd iroda. 

 Ezt 1970-ben lebontották.

4. Az 1941-ben, a Feiglstock-örökösöktől

 megvásárolt lakást a kántortanító,

 Mészáros Ernő kapta meg. Ezt az épületet

 a községi tanács 1976-ban lebontatta,

 helyére négylakásos épületet emeltek.

5. Az 1937-ben felépített I júsági Ház

6. Az 1906-ban átadott iskolaépület és a másod-

 tanító lakása.

7. Az iskolaépülethez és a tanítói lakáshoz

 tartozó faház.
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FORRÁSMUNKÁK

1830.   
A  I : A magyar jobbágyság története (1906. évi kiadás, 348. oldal) 

Alsóbüki Augusztai vallást tartó gyülekezetnek nevezetesebb történetei 
(Kézirat a gyülekezet irattárából)

H. B  É : Egyetemi tankönyv − Magyarország története, II. kötet, 531. 
oldal

B  J  . B  P  adatközlése férje életéről
B  .  
B  .    1845-
B  .   (Az adatokra vonatkozó hivatkozás a 

keltezéssel együtt mindenhol megtalálható a szövegben)
B  .    
B      I. kötet, 286. oldal
D . C  E : Sopron vármegye műemlékei (Bükről szóló részletek)
C  G , . S  S  adatközlése bátyjáról, Dr. Szabó Imré-

ről, a gyülekezet felügyelőjéről
D . C  L : Bük község története (Kézirat, 1929.)
D  
D  K  N  1902. évi száma 59–61. oldala. 

(Gyurátz Ferencről)
F  I , a gyülekezet felügyelője adatközlése életéről
F  S : Csepreg mezőváros története (63–66. oldal és
 81–83. oldal)
F  D : A büki ev. gyülekezet temploma 150 éves
F  D  adatközlése férje életéről
G  gyűjtemény II. kötete, 2. rész, 353. és 389. oldal
G  P    − Országos Levéltár Sopron megyei fasc. 

III. Nr. 56.
H  I : Répcemelléki mozaikok a XVI–XVIII. századból (Kézirat a 

Szombathelyi Berzsenyi Könyvtárban)
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D . H  T  orvos, a gyülekezet felügyelőjének adatközlése
életéről

H  G  palotai predikátor és nyugalomba lépett Senior által 
1816-ban kézzel írott: Gymnasiologia Evang. A. C. Traus Damibiam, azaz 
Túl a Dunai Augustana Confession lévő Evangélika Superintendenciának 
Professorai, Akadémikusai és Oskola tanítói. (Soproni Evangélikus Egy-
házközség levéltárából)

H  G  palotai predikátor, nyugalomba lépett Senior ál-
tal 1816-ban kézzel írt: Presbiterológia − Túl a Dunai Aug. Conf. levő 
predikátorai. (A Soproni Evangélikus Egyházközség levéltárából)

I  ,    1847-
  1848-  (Büki evangélikus egyház irattárából)

K  L  lelkész kézirata az 1970-ben átadott új lelkészlak építésé-
nek eseményeiről

K  L  lelkész adatközlése életéről
L  H    
M  E  E  T . Bp. 1967. 58. para-

grafusa Magyar Nemzeti Múzeum 2077. Fol. Lat. kézirat, 42. lap. − Magyar 
fordítása Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek I. kötete, 195. oldal

M  M : A soproni evangélikus főtanoda története 22. oldal és 
 66. oldal
M  A : Lövő története (1930)
Nemeskéri artikuláris gyülekezet 1700-as évekből fennmaradt
 anyakönyvei
M  E , tanító neje adatközlése férjéről
P  S : A dunántúli ev. egyházkerület története 108., 128. és
 92. oldal.
P  S : Egyháztörténeti emlékek I. kötete − 801., 84., 90., 92., 93., 

130., 139., 205–206. és 369–370. oldalak
P  S : Gyurátz Ferenc életrajza (1841–1925) − (Székely és Társa 

Könyvnyomdája, Sopron, 1931), P  S : Negyedszázados főiskola 
Sopronban 99. oldal
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P  S : A nemeskéri atikuláris gyülekezet története 54. oldal
P  S : A soproni ev. egyházközség története 269–271., 378., 482–

484. és 504. oldalak
S   I. . Közgyűlési jegyzőkönyv, 321. oldal
S  J : A büki iskolák fejlődésének története (Kézirat)
S  J : Bük község története (Kézirat)
S  K : Bük község iskolaügyének fejlődése 1918-tól napjainkig. 

(Tanári szakdolgozat, 1973)
D . S  S , . F  J  szíves adatközlése édesapja, 

Farkas Elemér esperes-lelkész életéről
S  G : Magyar történet III. kötet, 250. oldal
S  M  lelkész adatközlése életéről
D . T  I  orvos adatközlése édesapjáról, Dr. Takáts Józsefről, a 

gyülekezet felügyelőjéről
T  H    
Z  E : A büki ágost. hitv. ev. gyülekezet története, 16. oldal
Z  E : A büki ágost. hitv. ev. gyülekezet százados ünnepe 1885. 

szeptember 20-án. (Sopron – Nyomtatott Litfass Károlynál, 1885)
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A BÜKI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE, 

1975–2015

Az adatokat összegyűjtötte és feldolgozta:

S  R
evangélikus lelkész

A templom fennállásának 230 éves emlékünnepére
2015



462



463

A BÜKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETE 1975 TŐL 
NAPJAINKIG

Történeti áttekintés

Az elmúlt 40 évben a történelem kereke forgott tovább, és közben me-
rész kanyarokat is vett. A büki anyagyülekezet és vele a lócsi és góri iókegy-
házak, valamint a szelestei és bői szórvány a változó világban megmaradt, 
és mozgásban maradt. Célja mindezidáig az, hogy Jézus Krisztust hirdesse 
minden embernek.

1976. október 31-én, a reformáció ünnepén különleges volt az istentisz-
telet a gyülekezet tagjai számára. Az Evangélikus Teológiai Akadémiáról 
mint rendesen, ezúttal is érkezett teológushallgató prédikációs szolgálatra, 
hogy adományokat gyűjtsön a lelkészképzésre. Ebben az évben viszont az 
egyetemen egyre növekvő számú női hallgatók egyike, S  K -

 érkezett. Bükön, Lócson és Górban hirdette Isten igéjét. A gyülekezet 
történetében ez volt az első alkalom, hogy nő hirdette a gyülekezetnek az 
evangéliumot. A 36. zsoltár 6–10 verse alapján a „világot hordozó szeretet-
ről” szólt az istentiszteleteken. K  L  lelkész éves jelentésében 
megjegyezte: „Világossá lehetett az is mindnyájunk előtt, hogy nemcsak fér i-
ak alkalmasak Isten üzenetének közvetítésére, hanem megfelelő szívű nők is. 
Hiszen lehet, hogy lelkük inomabban rezdül és melegebben csöndül föl. Áldás 
fakadhat nyomában, mint ez alkalommal is. Hiszen a világot hordozó szeretet 
magához öleli gyülekezetünket is, és benne mindegyikünket, s ez bennünket 
szeretetre, szolgálatra buzdít.”1

Egy évvel később K  L  lelkész, miután betöltötte 70. életévét, 
nyugdíjazására hivatkozva 1977. november 1-jével lemondott a lelkészi ál-
lásáról. A gyülekezet a megüresedett lelkészi állást választás útján kívánta 
betölteni. Október 16-án a presbitérium megfogalmazta és megállapította a 

1 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 04. 21-i jegyzőkönyvének mellékletében 
szereplő 1976. évi lelkészi jelentés 3. oldala.
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lelkészi díjlevelet, amely tartalmazta a lelkésznek felajánlott javadalmakat, 
és megfogalmazta kötelességeit. A presbitérium a közgyűlésnek javaslatot 
tett, miszerint S  M  sámsonházai lelkészt ajánlja megválasztás-
ra.2 Október 30-án a Büki Evangélikus Egyházközség közgyűlése új lelké-
szeként valóban S  M  választotta meg lelkészéül.3

1978. június 11-én B  B , a Vasi Evangélikus Egyházmegye espe-
rese rendes hivatalvizsgálatot tartott az egyházközségben. Megállapította, 
hogy az istentiszteletek látogatottságában és a gyülekezet anyagi helyze-
tében is javulás mutatkozott. A hivatalvizsgálat végén az esperes kérésére 
több presbiter is felszólalt, köztük G  J  kántor is, aki elmondta: „A 
gyülekezet életében a legfontosabb a lelki élet. Ha ez jó, az anyagi kérdések 
megoldódnak. (…) Arra kérek mindenkit, hogy ne józan mérlegelő, hanem for-
ró szeretettel ragaszkodjék gyülekezetéhez. Ki-ki a maga helyén végezze el a 
feladatát, így lehet emelkedő a gyülekezet élete.”4

1981 decemberétől nagy változás kezdődött el az egyházközség életé-
ben: a szomszédos szakonyi gyülekezet eddigi utolsó helyben lakó lelkésze, 
R  E  nyugdíjazása után püspöki kihelyezéssel S  M  büki 
lelkész kapott megbízást a Szakonyi Evangélikus Egyházközség gondozásá-
ra helyettes lelkészi státuszban. Azóta a mindenkori büki lelkész végzi a lel-
készi szolgálatot a szakonyi anyagyülekezetben és a hozzá tartozó csepregi 
iókegyházban, illetve a szórványokban: Egyházasfaluban, Gyalókán, 

Répcevisen, Tömördön, Undon és Zsirán. A két anyagyülekezetben végzett 
szolgálat megkívánta, hogy 1984. március 20-tól az istentisztelet Bükön ne 
10 órától, hanem 9.30-tól kezdődjék.5 

Az 1982. február 1-jén tartott presbiteri ülésen F  I  felügye-
lő tájékoztatta a presbitériumot, hogy S  J  tanár, római katolikus 
kántortanító megírta a büki evangélikus gyülekezet történetét, és felajánlot-
ta azt a gyülekezet részére. S  M  lelkész és a felügyelő méltatták 

2 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 10. 16-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

3 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 10. 30-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

4 A Büki Evangélikus Egyházközség 1978. 06. 11-i jegyzőkönyvének 4. és 5. oldala.

5 A Szakonyi Evangélikus Egyházközség 1981. évi anyakönyvi bejegyzései alapján.
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a munkát, amely tárgyilagosan ismerteti a Büki Evangélikus Egyházközség 
történetét, és „méltó arra, hogy gyülekezetünk azt megőrizze saját tulajdo-
nának.” A presbitérium és a gyülekezet háláját fejezte ki Szabó Józsefnek az 
értékes munkáért,6 ahogyan a mai napig hálásak vagyunk érte.

Elérkezett 1985, a templom felszentelésének 200 éves évfordulója. De-
cember 1-jén ünnepi istentiszteletet tartottak a gyülekezetben. Ezen részt 
vett F  K , a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese, S  
G  sárvári lelkész, . S  I , a Vasi Evangélikus Egyházmegye 
felügyelője, N  J  büki római katolikus plébános, valamint T  
I  büki tanácselnök. A kor politikai nehézségei ellenére is részt vett 
és szolgált a locsmándi (Lutzmannsburg, Ausztria) evangélikus gyülekezet 
énekkara, akikhez évszázados szálak kötik a büki evangélikusokat. Az ünnep 
kiemelkedő eseménye az elkészült harang felemelése és felszentelése volt.7

A rendszerváltozás csendben zajlott a büki evangélikus gyülekezetben. 
Újabb változás 1992 augusztusában történt. Ekkor D. S  I , az Észa-
ki Evangélikus Egyházkerület püspöke F  H  segédlelkészt helyez-
te Bükre, hogy a szolgálatát már 1991 óta nyugalmazott lelkészként végző 
S  M  munkáját átvegye.8 F  H  lelkésznőt az egyház-
község közgyűlése 1993. október 3-án tartott közgyűlésén lelkészévé vá-
lasztotta.9 Z  T , a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperese október 
9-én beiktatta hivatalába a lelkésznőt.10

Z  T  esperes 1994. február 1-jén tartott rendes hivatalvizsgálatot 
a büki gyülekezetben. Ekkor Bükön 700 evangélikust tartott számon a lelké-
szi Hivatal, Lócson 5, Górban 37, Szelestén 23, Bőben 4 evangélikus élt.11

6 A Büki Evangélikus Egyházközség 1982. 02. 01-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

7 A Büki Evangélikus Egyházközség 1985. 12. 01-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala, 
valamint az eseményen készült fényképek alapján.

8 A Büki Evangélikus Egyházközség 1992. 08. 22-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

9 A Büki Evangélikus Egyházközség 1993. 10. 03-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

10 A Büki Evangélikus Egyházközség 1993. 10. 09-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

11 A Büki Evangélikus Egyházközség 1994. 02. 01-i jegyzőkönyve mellékletében található 
esperesi vizitációról készült jegyzőkönyv 1. oldala.
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F  H  lelkésznő a Vasi Evangélikus Egyházmegye i júsági elő-
adójaként a büki gyülekezetben is jól működő i júsági bibliaórákat, talál-
kozásokat tett rendszeressé heti gyakorisággal. Az i júsági órákkal elin-
dult egy feltűnő folyamat: a Büki Evangélikus Egyházközségből korunkig 
indulnak iatalok a lelkészi pályára. A rendszerváltás óta a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban szolgálnak Bükről származó lelkészekként: T -

 E  (a Győrhöz tartozó Börcsön és Öttevényben), P  A  
(Őrimagyarósdon) és V  T  (Rábaszentandráson). A 2015-ben kez-
dődött tanévben két egyházközségi tagunk is tanul az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen: S  R  Bükről és T  K  Szelestéről. 
Ugyancsak a F  H  lelkésznő által indított i júsági szolgálat során 
szerzett hitoktatói oklevelet a Hittudományi Egyetemen G  N , 
aki 1999-től a büki gyülekezetben végzi szolgálatát.12

1996-tól a gyülekezeti találkozások lehetőségeként hagyománnyá vált 
azoknak a gyülekezeti tagoknak és innen elszármazottaknak a meghívása 
ünnepi istentiszteletre, akik az adott évben a kon irmációjuk jubileumi év-
fordulóját ünneplik. A „jubiláns kon irmandusok” köszöntésének alkalma 
évtizedek távlatait is átlépve segíti a testvéri kapcsolatok erősítését, a ta-
lálkozásokat.13

2002-ben V  I , a Vasi Evangélikus Egyházmegye tartott rendes 
hivatalvizsgálatot az egyházközségben. A jegyzőkönyv szerint ekkor Bükön 
440 evangélikus szerepelt a hivatali nyilvántartásban, Lócson 3, Górban 37, 
Szelestén 17, Bőben pedig 3 evangélikusról tudott a gyülekezet vezetősé-
ge. Bükön hetente, Górban és Szelestén havonta tartottak istentiszteletet. 
Bükön stagnáló módon átlagosan 50-en vettek részt az istentiszteleteken. 
Ekkor a rendszeres i júsági alkalmakat nehezen sikerült megszervezni, de 
a iatalok részt vettek a gyülekezet életében, szívesen vállaltak és végeztek 
feladatokat. Bibliaórákat adventben és böjtben tartottak. A íliák leépülni 
látszottak. Az ökumenikus párbeszéd szerény volt ebben az időszakban, de 

12 Giczi Nikoletta elmondása alapján.

13 A Büki Evangélikus Egyházközség 1997. 03. 02-i jegyzőkönyvének 1. oldala.
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az ökumenikus imahéten egy istentiszteletet közösen tudott tartani a két 
gyülekezet. Megállapításra került, hogy a hitoktatás magas színvonalon zaj-
lik az óráknak helyet adó iskolákban.14

2003. május 13-án F  H  lelkésznő lemondott büki parókusi ál-
lásáról,15 a Dombóvár–Kaposszekcső–Csikóstöttös Társult Evangélikus Egy-
házközség választotta meg őt lelkészének. Távozása után a gyülekezet meg-
hívással választott lelkészt S  C  korábbi celldömölki segédlelkész 
személyében.16 S  C  lelkészt 2005 nyarán I  J  püspök a 
bakonytamási gyülekezetbe küldte ki lelkészi szolgálatra. Az újabb lelkészt 
több pályázó, illetve meghívott után csak 2006-ban tudta megválasztani a 
gyülekezet. Ezekben a hónapokban V  J  répcelaki lelkész szol-
gált helyettesként a büki gyülekezetben.17 Az ő javaslatára az Egyházközség 
megalapította a Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványt. Az alapítványnak az 
alapító okiratban megfogalmazott célja: „Tevékeny hozzájárulás az Egyház-
község gyermek- és i júsági programjainak szervezéséhez, lebonyolításához, 
ezen keresztül a gyermekek és iatalkorúak életre való felkészítése, érték-
rendjük fejlesztése, tudásuk gyarapítása, színvonalas szórakozási lehetősé-
gek, programok biztosítása; a Büki Evangélikus Egyházközség tulajdonában 
lévő templom, lelkészi lakás, gyülekezeti ház és egyéb ingatlanok folyamatos 
felújítása és karbantartása, továbbá a templomi berendezések (pl. orgona) 
felújítása.” A kuratórium tagjai az alapításkor a következő gyülekezeti tagok 
voltak: T  M , kuratóriumi elnök, B  L , kurató-
riumi alelnök, G  G , a Kuratórium pénztárosa, valamint N  
J , S  P  és P  L .18 Az alapítvány máig is jó szolgála-

14 A Büki Evangélikus Egyházközség 2002. 02. 27-i jegyzőkönyvének 1–3. oldala.

15 A Büki Evangélikus Egyházközség 2003. 05. 13-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

16 A Büki Evangélikus Egyházközség 2003. 09. 07-i jegyzőkönyvének 1. oldala, és a 2005. 
06. 18-i jegyzőkönyv 1. és 2. oldala.

17 A Büki Evangélikus Egyházközség 2003. 07. 11-i jegyzőkönyvének 1. oldala. 

18 A Büki Evangélikus Egyházközség 2006. 03. 30-i jegyzőkönyvének 2. oldala és az 
alapítvány Alapítólevele alapján.
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tot tesz az Egyházközség mellett mind a büki és környékbeli evangélikusok 
számára, mind pedig a település számára.

2006-ban az Egyházközség S  R  korábbi sikátori segédlelkészt 
választotta meg lelkészévé.19  Betegszabadsága és gyermekszülési szabad-
sága idején 2009-ben és 2010-ben L  C  nyugalmazott lelkész,20 va-
lamint V  M  M  répcelaki lelkész,21 2011–2012-ben 
pedig Kőszegről a Baranyay lelkészházaspár, B  R  E  
és B  C  végeztek helyettesszolgálatot a gyülekezetben.22

Ökumenikus együttműködés terén inkább 2003-tól javult a párbeszéd. 
Az ökumenikus imaheti istentiszteletek mellett ökumenikus temetői áhí-
tatokon november 1-jén együtt emlékeztek halottaikra az evangélikusok, 
katolikusok, illetve néhány alkalommal a reformátusok a meghívott kőszegi 
református lelkészek szolgálata által. A református lelkész 2013-tól az öku-
menikus imaheti istentiszteletek állandó szolgálattevője lett. Az ökumeni-
kus együttműködés kiemelkedő példája volt, amikor 2007-ben az evangé-
likus gyülekezet meghívására B  C  ferences szerzetes érkezett a 
gyülekezetbe, aki a Szent Ferenc Alapítványon keresztül előbb Erdélyben, 
majd Magyarországon is a gyermekvédelem szolgálatának élharcosává lett. 
A gyülekezetek tagjai a bükfürdői ökumenikus kápolnában találkozhattak 
Böjte Csabával, aki előadása megtartása után misét mondott a környékbe-
li római katolikus papokkal közösen. A találkozás célja az adománygyűjtés 
volt Csaba testvér „gyermekei” számára. 

A gyülekezet missziós szolgálatában jelentős pont volt az, amikor 2005 
végén megalakult a gyülekezet bábcsoportja. 2006 tavaszán lépett fel elő-
ször a büki bábcsoport az Országos Evangélikus Bábfesztiválon. A Bábfesz-
tivál történetében a legtovább fennmaradt, sikerrel működő gyülekezeti 
bábcsoport a büki, amelyet a mindenkori zsűri kiemelkedő minősítések-
kel jellemzett. Nagy jelentőségű fellépés volt a bábcsoport történetében, 

19 A Büki Evangélikus Egyházközség 2006. 04. 23-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

20 A Büki Evangélikus Egyházközség 2009. 02. 24-i jegyzőkönyvének 5. oldala.

21 A Büki Evangélikus Egyházközség 2009.10. 12-i jegyzőkönyvének 3. oldala.

22 Ittzés János püspök 2011. 06. 01-én kelt kiküldő levele alapján.
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amikor 2008-ban a Kirchentagon Drezdában két nyelven adta elő Hegye-
ket mozgató szívek című darabját. A bábcsoport vezetője megalakulása óta 
G  N  hitoktató, további közreműködő vezetők a bábcsoport 
történetében: K  H  J  L  szakonyi hitoktató és S  
R  lelkész.

A F  H  lelkésznő szolgálata nyomán elindult munka a gyer-
mekek és iatalok körében egyre növekvő módon bontakozott ki az évek 
folyamán a későbbi lelkészek tevékenységének következtében. Rendkívü-
li gyümölcse ennek a munkának a 2012 októberében megalakult I júsági 
Önkormányzat (IÖK) az Egyházközség keretében. Alapító tagjai: H  
B , I  K , K  D , G  P , S  F , 
S  R   C  D . Az IÖK tagjai megalakulásuktól kezdve 
tanácskozási joggal két küldöttel vehettek részt az Egyházközség presbitéri-
umának ülésein. Szolgálatukat tekintve vállalták évente két gyermek-i júsá-
gi program szervezését a gyülekezetben. Szervezésükben és vállalásukban 
megalakulásuktól kezdve nagy lelkesedéssel és szorgalommal vettek részt 
a gyülekezet ingatlanjai körüli teendőkben és a különböző rendezvények, 
alkalmak szervezésében és lebonyolításában.23 Az IÖK egyházközségi támo-
gatással és sok felajánlott, elvégzett munkával 2014-ben kemencét épített 
a gyülekezeti ház udvarán, amellyel szintén szolgálta, szolgálja a gyülekezet 
életét.24

A gyermekek és iatalok között végzett szolgálat másik kiemelkedő ered-
ménye a nyaranta megtartott hittantábor lett, amelyet a régióban élők jelen-
tős gyerekprogramként tartanak számon. Ebben a környezetben a résztve-
vő gyermekeket és iatalokat indirekt módon a keresztény, az ökumenikus 
összefogás jelentőségére is neveljük.

2007-ben R  P  M , a Vasi Evangélikus Egyházmegye es-
perese rendes vizitációja alkalmával a büki gyülekezet helyzetét és életét 

23 A Büki Evangélikus Egyházközség 2012. 11. 23-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

24 A Büki Evangélikus Egyházközség 2014. 02. 28-i jegyzőkönyvének 2. oldala.
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nagyrészt megnyugtatónak találta. Ebben az évben már az idősek otthoná-
ban is tartott istentiszteletet a lelkész havonta egy alkalommal.25

A presbitérium döntése alapján 2008-tól havonta egy vasárnapon a főis-
tentisztelet Bükön családi, gyermekekre hangolt istentisztelet lett.26 Ezeken 
az istentiszteleteken több új hangzású ének, illetve újra hangszerelt korál 
hangzott, hangzik el, és az igehirdetés is leginkább a gyermekek nyelvén 
szól.

Ugyancsak 2008-ban indult el az Egyházközség eddigi egyetlen testvér-
kapcsolata is.27 A innországi Kangasniemi gyülekezet a Mikkeli egyház-
megyében található. Kölcsönös látogatások után 2015. pünkösdjén, május 
24-én írta alá a testvérkapcsolati megállapodást Kangasniemiben M  
T  igazgató lelkész és S  R  parókus lelkész.28

2010. október 31-én, a reformáció ünnepén a gyülekezet megünne-
pelte temploma szentelésének 225 éves évfordulóját. Az istentiszteleten 
R  P  M  esperes volt az igehirdető. Erre az ünnepre állt ösz-
sze hosszú évekig tartó szünet után egy evangélikus énekkar, amely már 
vegyeskar volt.29 Az egyszeri fellépés után 2014-ben szerveződött újra az 
énekkar T  K  S  vezetésével.

2011. február 5-én fontos találkozónak adott helyet gyülekezetünk: a 
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökválasztására ké-
szülve a Vasi és a Soproni Evangélikus Egyházmegyék népe Bükön találkoz-
hatott a két jelölttel, B  A  székesfehérvári lelkésszel és S -

 J  somogy-zalai esperessel, kaposvári lelkésszel. A találkozónak a 
Művelődési Ház adott otthont, amelynek színházterme zsúfolásig megtelt. 
A büki gyülekezet a találkozó házigazdájaként kiválóan helytállt.30

25 A Büki Evangélikus Egyházközség 2007. 09. 07-i jegyzőkönyvének 6. oldala.

26 A Büki Evangélikus Egyházközség 2008. 11. 13-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

27 A Büki Evangélikus Egyházközség 2008. 06. 12-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

28 A Büki Evangélikus Egyházközség 2015. 05. 10-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

29 A Büki Evangélikus Egyházközség 2010. 10. 31-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

30 A püspökjelöltek elmondása alapján, valamint a Vas Népe 2011. 02. 12. száma 11. oldal.
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2012. szeptember 29-én hosszú idő után ismét volt lelkészszentelés 
az egyházközségben: V  T  szentelte lelkésszé S  J , 
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.31 Utoljára 
G  F  püspök szentelt Bükön lelkészeket 1906-ban, ezért is volt 
nagy ünnepe ez az alkalom a gyülekezetnek.

Különös jelentőségű egyháztörténeti esemény, hogy 2014. november 
1-től 2015. 02. 28-ig a Büki Evangélikus Egyházközségben szolgált először 
a Magyarországi Evangélikus Egyházközség történelmének első nem látó 
lelkésze, V  D . Rövid szolgálata mély nyomot hagyott a gyülekezet 
életében.32

Jelenlétünk a településeken

Egyházközségünk jó kapcsolatot ápol a hozzá tartozó települések önkor-
mányzataival és intézményeivel. Az elmúlt 40 év során a büki gyülekezet rö-
vid ideig helyt adott a városi könyvtárnak,33 a művelődési ház csoportjainak 
egyes próbákra, foglalkozásokra, ünnepségekre. 

Kiemelkedő vállalkozás volt életünkben, amikor 2014-ben négy hónap-
ra átadtuk a gyülekezeti házat a büki óvodának, mivel átépítés miatt két 
csoportot ki kellett költöztetni az óvodaépületből. A gyülekezeti ház még 
állami iskola volt, amikor az állami választások egyik helyszíne lett. Ez tö-
retlenül megmaradt mindmáig. „Jelen lenni” − ez a mottónk a társadalmi 
kapcsolatainkban.

31 A Büki Evangélikus Egyházközség 2012. 09. 29-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

32 A Büki Evangélikus Egyházközség 2014. 10. 12-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

33 A Büki Evangélikus Egyházközség 1996. 10. 06-i jegyzőkönyvének 1. oldala.
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Aktuális lélekszám

Nyilvántartásainkban összesítjük azokat, akikről tudjuk, hogy evangéli-
kusok, illetve, akik a gyülekezet fenntartásában is részt vesznek. Utóbbiak 
nem feltétlenül evangélikusok. 2015 szeptemberében Bükön 508, Lócson 
6, Górban 35, Szelestén 19, Bőben 15, egyéb településeken 36 gyülekezeti 
tagról (evangélikus és/vagy egyházfenntartó), összesen 619 emberről tu-
dunk.34 Ekkora létszámmal a nyugat-dunántúli régióban átlagos létszámú 
gyülekezetnek számít a Büki Evangélikus Egyházközség. 

Amiben viszont rendkívülinek számít gyülekezetünk, hogy egyháztagja-
ink 23%-a 20 év alatti. Ez a térség gazdasági erejének köszönhető minde-
nekelőtt. A gyermekeinkben ott van a jövőnk. Ez mindig igaz marad. Ránk 
is. Ahogyan az is, hogy a jelent éljük a jelenben. A mi erőnkben, hitvallá-
sosságunkban, lelki életünkben gyökerezik mindaz, ami egykor majd őket 
hitvalló, tevékeny egyháztaggá teszi. 

Kérem a Szentlélekistent, hogy ő javítsa ki mindazt, amit mi elrontunk, 
és kerekítse gyermekeink hitét, életét, békességét egésszé. 

Lelkészek

S  M

Eperjesen született 1925. november 12-én. Édesapja Sztehlo János er-
dészmérnök, édesanyja Hartmann Gizella. Öten voltak testvérek, mindany-
nyian iúk. A lelkészi pályára sok indítást kapott édesanyjától és nagyapjától, 
aki Besztercebányán végzett lelkészi szolgálatot. A soproni Hittudományi 
Egyetemen végezte teológiai tanulmányait. 

Első szolgálati helye Szentes egyik akkori íliája, Fábiánsebestyén volt, 
majd a békéscsabai Leánygimnáziumban végzett hitoktatói munkát 1951 

34 A Büki Evangélikus Egyházközség 2015. évi tagnyilvántartása alapján.
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júniusáig, amikor az állam megszüntette a gimnáziumi vallástanítást. Saját 
kérésére Salgótarjánba helyezte a püspök, majd a sámsonházai gyülekezet 
választotta meg lelkészének, ahol 24 évig szolgált. 

Innen érkezett a büki gyülekezetbe feleségével, Fleps Ruthtal és há-
rom gyermekükkel. Itt ment nyugdíjba, és itt élt 1996-ban bekövetkezett
haláláig.35

F  H

1968. február 10-én született Kőszegen, Fatalin Miklós és Sándor Ibolya 
gyermekeként.  Testvérével együtt hívő, evangélikus családban nevelkedett. 
Meghatározó lelki otthona a nemescsói gyülekezet volt. Az ezt egyáltalán 
nem preferáló időkben is állandó résztvevője, majd később egyik szervezője 
lett a vasi, illetve a gyenesdiási országos evangélikus i júsági táboroknak. 

1986-ban nyert felvételt az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Szü-
lőfalujában történt ordinációját követően segédlelkészi szolgálatot végzett 
a celldömölki, valamint az Ostff yasszonyfa–Csönge–Uraiújfalui Evangélikus 
Egyházközségben, majd 1992-ben D. Szebik Imre püspök a büki és szakonyi 
gyülekezetekbe helyezte, hol 2003 nyaráig szolgált.36

S  C

1972. január 20-án született Nyíregyházán. Az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem elvégzése után 1998-ban Nemescsóra került, első szolgálati 
helyére. Onnan egy év után Celldömölkre helyezte D. Szebik Imre püspök. 
2003–2005 között Bükön volt parókus lelkész. 

2005-től Bakonytamásiban és környékén pásztorolja a rábízottakat. Bü-
kön kötött házasságot és itt született meg első gyermeke.37

35 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 12. 04-i jegyzőkönyvének mellékleteként 
szereplő önéletrajz alapján.

36 Fatalin Helga lelkésznő elmondása alapján.

37 Szakos Csaba lelkész elmondása alapján.
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S  R

Arad megyében született Erdélyi Réka néven 1978. február 13-án, Er-
délyi Zoltán és Brittich Erzsébet gyermekeként. Gyermekkorát testvérével 
Fazekasvarsándon, Simonyifalván, majd ismét Fazekasvarsándon töltötte. 

A gyülekezet − lelkész édesapja révén − mindig egyértelmű és termé-
szetes közeg volt számára. Kamaszkora kezdetén egyre inkább nyitottá vált 
arra, hogy lelkész legyen. 

1997-ben nyert felvételt, és kezdte el tanulmányaimat Budapesten az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 2003-ban szentelte lelkésszé Győr-
ben Ittzés János püspök, és helyezte ki első szolgálati helyére, a Sikátori 
Evangélikus Egyházközségbe. 

Sikeres parókusi alkalmassági vizsgálata után innen hívta el a büki gyü-
lekezet lelkészének.

V  D

1986. március 19-én született Zalaegerszegen bányamérnök édesapja és 
végzettsége szerint agrármérnök édesanyja első gyermekeként. Később két 
iútestvére született.

2005-ben kezdte meg tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen Budapesten. 2011-ben a gyakorlati évét Orosházán töltötte, utána 
tanulmányai végeztével két évig a győri evangélikus szeretetházban dolgo-
zott lelkészi munkatársként, ahol a bibliakört vezette, áhítatokat tartott és 
lelkigondozói beszélgetéseket folytatott az idősekkel. 

2014. október 25-én szentelte lelkésszé Szemerei János püspök, és be-
osztott lelkészként helyezte Bükre Simon Réka parókus lelkész mellé négy 
hónapra, amíg a tabi gyülekezet előkészítette számára a szolgálati lakást. 
Tabon Arató Lóránd és Arató Eszter mellett végez lelkészi szolgálatot.38

38 Varga Diána lelkésznő elmondása alapján.
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INGATLANOK

A 

1976 novemberében D  F  harangozó megváltozott munka-
beosztása miatt lemondott a harangozás szolgálatáról. Feladatát önkéntes 
módon T  S  presbiter és veje, G  I  vette át, s haran-
goztak legalább vasárnap. A harangozás ügyét a következő hónapokban a 
harangok automatizálásával oldotta meg a gyülekezet. Ezzel megszűnt a 
gyülekezetben egy évszázadokig tartó szolgálat és tisztség. A helyét gép 
vette át.39

1981-től kezdett gyűjteni a presbitérium új harangra, hogy a templom 
építésének 200. évfordulóján ismét két harang hívhassa a gyülekezet tagja-
it az istentiszteletekre.40  A harangot G  L  harangöntő mestertől 
rendelte meg a gyülekezet 1982-ben.41 Az évfordulót és a szentelést méltó 
módon ünnepelte meg a gyülekezet.

1987-ben villámvédelemmel látták el a templomot.42

1994-ben nehezen megteremtett anyagi fedezettel a gyülekezet felújí-
totta a templomot, 1995-ben pedig javíttatta az orgonát. Mindkét felújítás 
után ünnepi istentiszteleten adott hálát a gyülekezet az elvégzett munkáért. 
Az orgona a felújítása után újra lett szentelve. A felújított orgonát T  
G  orgonaművész lelkész szólaltatta meg a hálaadó istentiszteleten. Az 
ünnepre a gyülekezet meghívta egykori lelkésze, Fülöp Dezső iát, F  
A  operaénekest, aki zenei szolgálattal gazdagította az együttlétet.43

2001-ben R  L  lócsi evangélikus asztalosmestert bízta meg a 
gyülekezet a templom ablakainak cseréjével, azzal a kikötéssel, hogy az új 

39 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 04. 21-i jegyzőkönyvének mellékletében 
szereplő 1976. évi lelkészi jelentés 4. oldala.

40 A Büki Evangélikus Egyházközség 1981. 12. 14-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

41 A Büki Evangélikus Egyházközség 1982. 02. 01-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

42 A Büki Evangélikus Egyházközség 1987. 03. 17-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

43 A Büki Evangélikus Egyházközség 1995. 06. 05-i jegyzőkönyvének 1–3. oldala.
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ablakok ugyanolyanok legyenek, mint a régiek voltak.44 Reiber Lajos apja 
és nagyapja régi szerszámait használva készítette el a templomhoz valóban 
illeszkedő ablakokat.45 A gyülekezet ugyanekkor kicseréltette a karzatra ve-
zető két lekopott és rozoga lépcsőt is. 2002-ben pedig a padokat festette le 
a gyülekezet.46

2007-ben kezdődött el a templom külső felújítása, amely az anyagi hát-
tér akadozó megteremtése miatt 2015-ig elnyúlt. Sor került a teljes tetőfel-
újításra, amelynek keretében az ácsolat javításra került, de az épület teljes 
mértékben új cserepeket kapott. A templom körül szivárogtató vízelveze-
tő rendszerrel hosszútávon sikerült elősegíteni a falak kiszáradását. A fal 
megfelelő mértékű kiszáradása után a homlokzat is javítva lett. Emellett 
javítási munkákat végeztek a toronysüvegen és a torony festésében és a to-
rony alatt, a bejáratnál. A templom körül keskeny téglajárda épül. 2009-ben 
pedig elkezdődött a templom és parókia kerítésének teljes újjáépítése, ami 
2013-ban fejeződött be. Ugyancsak 2009-ben javította a gyülekezet az or-
gonát is.47

A 

1975 tavaszán az alagsorban kialakított gyülekezeti terembe B  J -
 felügyelő utánajárásával, H  F  és T  P  közreműködésé-

vel székeket szerzett be a gyülekezet. A székek beszerzését S  S  
is támogatta, aki evangélikus felesége kedvéért díjmentesen szabta ki a szé-
kek egyforma ülőlemezeit.48

44 A Büki Evangélikus Egyházközség 2001. 05. 22-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

45 Reiber Lajos elmondása alapján.

46 A Büki Evangélikus Egyházközség 2002. 07. 02-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

47 A Büki Evangélikus Egyházközség 2013. 10. 27-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala 2015. 
07. 17-i jegyzőkönyv 1. oldala.

48 A Büki Evangélikus Egyházközség 1976. 05. 06-i jegyzőkönyvének mellékletében 
szereplő 1975. évi lelkészi jelentés 3. oldala.
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1976 februárjában elhúzódó módon elkészült a központi fűtés, amely-
hez hónapokon keresztül nem kaptak megfelelő kazánt. De a kémény to-
vábbi javításra szorult. Ezen túl a parókiát szentelése óta először festették, 
csiszolták a parkettát, az alagsori ablakokat kívül-belül festették.49

A lelkészváltások alkalmával egyszerű javítási munkákat, festést végzett 
a gyülekezet a parókia épületen. 2008-ban nagyobb beruházással korsze-
rűsítette a fűtést, újracsempéztette, új szerelvényekkel látta el a fürdőszo-
bát.50

A 2003-as és 2006-os lelkészválasztások alkalmával a gyülekezet kisebb 
belső felúsításokat végzett a parókián. 2011-ben pedig biztonságossá épí-
tette az udvaron álló régi, terméskővel kirakott kutat.51

A    

Az egykori I júsági Házat K  L  és S  M  lelkészek 
idejében a gyülekezet bérbe adta mozi üzemeltetésére, majd 1988. szep-
tember 1-től a büki palackozóüzem bérelte az épületet raktározási célra.52 
A gyülekezet tulajdonosként gondoskodott az épület állagmegóvásáról. 

Az 1993. január 24-én tartott közgyűlés 5 ellenszavazattal és 3 tartózko-
dással úgy határozott, hogy eladja ezt a javításra szoruló épületet, az árából 
befolyó összeget pedig visszaigénylés folyamatában lévő egykori iskolaépü-
let valamint a templom felújítására használja majd fel. Az I júsági Ház épü-
letét T  E  vásárolta meg.53

49 A Büki Evangélikus Egyházközség 1976. 05. 06-i jegyzőkönyvének mellékletében 
szereplő 1975. évi lelkészi jelentés 3. oldala.

50 A Büki Evangélikus Egyházközség 2008. 06. 12-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

51 A Büki Evangélikus Egyházközség 2011. 04. 15-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

52 A Büki Evangélikus Egyházközség 1989. 05. 15-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

53 A Büki Evangélikus Egyházközség 1993. 01. 24-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.
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A  
(Kossuth u. 14.)

Az 1906-ban épült iskola a rendszerváltozás utáni kárpótlási ügyek fo-
lyamán 1993-ban került ismét az egyházközség tulajdonába.54  A település 
az iskolát megfelelő állapotban adta vissza az evangélikus gyülekezetnek. 
Az épületben kialakításra került a település könyvtára, egy i júsági klub-
helység és egy imaterem. Az egykori másodtanítói lakásban elhunytáig 
S  M  nyugalmazott lelkész élt feleségével. Később két család-
nak adott otthont ez a szolgálati lakás. 

Az épület a gyülekezeti élet fontos helyszínévé lett. Ismét a gyülekezet 
tulajdonába kerülve több ütemben zajlott a felújítása. 2000-ben B  
I  500 000 Ft összegű adományából a szolgálati lakásban fontos javí-
tások, fejlesztések valósultak meg.55

2004-ben a gyülekezeti házon átfogó felújítást végzett az egyházközség. 
Erre pályázaton nyert támogatást az államtól és az önrész felét biztosító 
Magyarországi Evangélikus Egyháztól. A saját önrészt addig nem tudta fel-
mutatni a gyülekezet, amíg az egykori tanítói lakásért is nem kapta meg a 
kárpótlási összeget. Ez idő alatt a szakonyi gyülekezet kölcsönözte meg a 
bükinek a szükséges összeget.56 A 2004-es átfogó felújítással az egyházköz-
ség az évtizedekig iskolaként működő épületet valóban a gyülekezeti élet 
otthonos helyszínévé tudta alakítani.57 Hosszabb távon azonban a külső va-
kolat rontotta a nedves falak minőségét, ezért azt le kellett verni, és csupán 
hét év elteltével tudta az Egyházközség a gyülekezeti ház külső homlokzatát 
ismét a funkciójához méltóvá tenni.

54 A Büki Evangélikus Egyházközség 1993. 09. 14-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

55 A Büki Evangélikus Egyházközség 2000. 05. 23-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

56 A Büki Evangélikus Egyházközség 2004. 02. 04-i jegyzőkönyvének 2. oldala és a 2004. 
03. 31-i jegyzőkönyv 2. oldala.

57 A Büki Evangélikus Egyházközség 2004. 11. 14-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.
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2009-ben itt is elkészült a szivárogtató rendszer a falak nedvességének 
megszüntetésére, és új járda épült.58

2013-ban átfogó belső felújítást végzett el az egyházközség a gyülekeze-
ti házban. A fűtéskorszerűsítés mellett új mosdókat épített.59 2014-ben az 
önkormányzati óvoda az óvodaépület felújítása miatt az egyházközség fel-
ajánlására a gyülekezeti házban kapott helyet közel négy hónapi tartózko-
dásra. Ez idő alatt az egyházközség és a település együttesen végzett olyan 
fejlesztéseket az épületen, amelyek a hatósági előírásoknak is megfelelővé 
tették az épületet.60 A 2015-ös külső javítási munkákkal a gyülekezeti ház 
jó állapotba került.61

Az ingatlanok és a lelki élet anyagi hátterével kapcsolatban fontos megál-
lapítani, hogy B  I  adományai mellett a néhai M  F  
2000-ben a gyülekezetre hagyományozott 1 000 000 Ft összegű adomány 
szintén fontos alapjává lett a felújításoknak.62 Az egykori − már lebontott 
− tanítói lakásért kapott kárpótlási összegről a mindenkori presbitérium 
eddig úgy gondolkodik, hogy ez az összeg F  E  lelkész és az ak-
kori büki gyülekezet áldozatos munkájának a hagyatéka, maradéka. Olyan 
áldozat, amelyet ők a lelki élet megerősödése érdekében hoztak. Így ez az 
összeg nem aprózható szét és nem használható fel csupán ingatlanok javí-
tására. 

58 A Büki Evangélikus Egyházközség 2010. 03. 18-i jegyzőkönyvének mellékletében 
szereplő 2009. évi lelkészi jelentés 2. oldala.

59 A Büki Evangélikus Egyházközség 2013. 10. 27-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

60 A Büki Evangélikus Egyházközség 2014. 01. 19-i jegyzőkönyvének 2. oldala.

61 A Büki Evangélikus Egyházközség 2015. 07. 18-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

62 A Büki Evangélikus Egyházközség 2000. 09. 03-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.
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FILIÁK

L

A lócsi evangélikusok száma az urbanizáció következtében megdöbben-
tően lecsökkent. 1994-ben 5 evangélikus élt Lócson.63 Az 1996. február 13-i 
presbiteri ülésen F  H  lelkésznő bejelentését, miszerint a rend-
kívül kis létszám miatt Lócson ezentúl csak nagyünnepek alkalmával lesz 
istentisztelet, a presbitérium elfogadta.64 A javításokra szoruló templomot 
1998–99-ben sikerült felújítani. Az anyagi fedezet megteremtéséhez az 
egész falu összefogott, a gyülekezet pedig levélben kereste meg a Lócsról 
elszármazott evangélikusokat is, akik szintén adakoztak erre a célra. A 
munkálatokat követően kiemelkedően szép, ünnepi hálaadó istentisztelet-
re került sor, amelyet D. Szebik Imre püspök is megtisztelt jelenlétével.65 
2007-ben pedig temploma 75 éves évfordulóját ünnepelte hasonló összefo-
gással a pár főt számláló gyülekezet.66

Napjainkra a lócsi templomocskán ismét szükségessé váltak a javítá-
si munkák. 2006 óta − a hideg téli hónapok kivételével − havonta tartunk 
Lócson istentiszteletet, amelynek nagyrészt több a látogatója, mint ameny-
nyi evangélikus Lócson lakik.

63 A Büki Evangélikus Egyházközség 1994. 02. 01-i jegyzőkönyve mellékletében található 
esperesi vizitációról készült jegyzőkönyv 1. oldala.

64 A Büki Evangélikus Egyházközség 1996. 02.1 3-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

65 A Büki Evangélikus Egyházközség 1998. 09. 08-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala, az 
1999.08.2-i jegyzőkönyv 1. és 2. oldala, 1999. 08. 21-i jegyzőkönyv 1. oldala.

66 A Büki Evangélikus Egyházközség 2007. 11. 15-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.
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Gór

A góri evangélikusság hűséges és nyitott közösség volt gyülekezetünk 
története folyamán. Amellett, hogy ápolták az egymással való kapcsolatot, 
kis imaházukat is szeretettel gondozzák. 1977-ben kerítéssel vetté körbe. 
A munka elvégzésében a büki anyagyülekezet úgy támogatta a íliát, hogy 
erre az évre nem kérte tőlük az egyházfenntartói járulékot, így azt a közös 
célok helyett ezúttal a sajátjára fordíthatta.67 1979-ben javították az imahá-
zat,68 1999-ben pedig újracserepezték és felújították az épületet. A hálaadó 
istentiszteleten 2000. március 25-én D. S  I  püspök volt az igehir-
dető, és kedves vendége volt a góri evangélikusoknak Fülöp Dezső egyko-
ri lelkész felesége és ia is.69 2007-ben jutott el a gyülekezet összefogása 
odáig, hogy a helyi önkormányzat támogatásával bevezette az imaházba a 
villanyt.70 A 35 főnyi góri evangélikusság néhány évnyi hullámvölgy után 
mára kb. 65%-os arányban vesz részt az istentiszteleteken.71 

Kedves emléke a közösségnek 2006 karácsonya, amikor december 24-
re esett advent 4. vasárnapja. A római katolikus pap nem tudott elmenni 
Górba éjféli misét tartani, ezért ökumenikus összefogással kereste fel a falu 
népe a büki lelkészt, hogy tartana szenteste is istentiszteletet az emberek-
nek. A lelkész jóváhagyását megkapva az akkor árammal még nem rendel-
kező épületet gyertyák, mécsesek százaival világították ki, és a szép szám-
mal érkező embereknek fáklyák fénye mutatta az utat az imaház ajtajáig. 
Azon az estén az emberektől tömött evangélikus imaházban együtt ünne-
pelt a Krisztus-hit házanépe, és a katolikusok ebben a testvéri közösségben 
együtt mondhatták az Üdvözlégyet is a közös Miatyánk után.72

67 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 04. 21-i jegyzőkönyvének 1. és 2. oldala.

68 A Büki Evangélikus Egyházközség 1980. 02. 04-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

69 A Büki Evangélikus Egyházközség 1980. 02. 04-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

70 A Büki Evangélikus Egyházközség 2007. 11. 15-i jegyzőkönyvének 1. oldala.

71 A 2015. évi büki lelkészi szolgálati napló adatai alapján.

72 Németh Miklósné, a góri iókegyház gondnoka elmondása alapján.
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Szeleste

1976-tól új gondnoka lett a szelestei íliának: T  Z . Ettől 
kezdve az ő otthonában gyűltek össze a szelestei evangélikusok istentisz-
teletre.73 A szórványban élő szelestei evangélikusok területi hovatartozása 
1995-ben a zsinati tárgyalások során megkérdőjeleződött, mivel több alka-
lommal a sárvári gyülekezettel és lelkésszel voltak kapcsolatban a keresz-
telések és esketések esetében. Végül a történeti összetartozás ténye alapján 
maradhatott Szeleste Bük szórványa. A történelmi kapcsolat mellett egy-
öntetűen kitartott a presbitérium.74 2012-ben . T  Z  
életkorára hivatkozva kényszerült lemondani arról, hogy a továbbiakban 
is felajánlja az otthonát az istentiszteletek megtartására. Az ő szolgálatát 
T  L  vette át. 

Nagy öröme a szelestei evangélikusoknak, hogy 2015-ben az ő maroknyi 
szórványközösségükből indult el a lelkészi pálya felé, s nyert felvételt a Hit-
tudományi Egyetemre T  K . Isten vezesse őt azon az úton, amelyet 
neki szán.

73 A Büki Evangélikus Egyházközség 1977. 04. 21-i jegyzőkönyvének mellékletében 
szereplő 1976. évi lelkészi jelentés 3. oldala.

74 A Büki Evangélikus Egyházközség 1995. 11.29-i jegyzőkönyvének 2. és 3. oldala.
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MELLÉKLETEK75

L  
(zárójelben a szolgálatuk időtartamával)

F  P :   1602–1622
L  G :  1622–1628
B  L :  1628
B  H  L : 1628–163
B  M : 1631–1635
T  (T ) G : 1635–1646
B  S  M :  1646–1654
L  A :  1658–1660
F  G :  1660–1661
F  G :  1666–1669

 A büki evangélikus gyülekezet megalakulásának éve: 1784.

P  D :  1784–1787
P  F :   1787–1794
P  L :  1794–1808
B  J :   1808–812
B  F :  1812–1861
F  A  (helyettesítő segédlelkész): 1861–1862
Z  E :  1862–1887
F  E :  1887–1931

1928-tól a Soproni Evangélikus Egyházmegye esperese. Szolgálati ideje alatt a kö-

vetkező segédlelkészek szolgáltak még a büki gyülekezetben: B  G , K  

M , S  I , M  G , I  L , J  I , M  G , 

75 SZABÓ József: A Büki Evangélikus Egyházközség története c. munkája alapján, valamint 
az egyházközségi anyakönyvek és az egyházközségi jegyzőkönyvek vonatkozó 
bejegyzései alapján
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N  G , S  F , B  L , H  L , G  I , K  

I , S  S , S  K , F  D , S  S .

F  D :   1931–1959
 1952–1956 között esperes.

K  L :  1959–1977
S  M :  1977–1992
F  H :   1992–2003
S  C :   2003–2005
S  R :   2006–

T  
(zárójelben a szolgálatuk időtartamával)

S  T :  1784–1789
K  J :  1796–1803
M  J :   1803–1808
K  J :  1809–1839
L  J :  1839–1840
S  G :  1840–1885
H  K :   1885–1914
N  J  (kisegítő): 1915–1917
K  K :  1917–1933 

A háború miatt kisegítők: N  A  görögkeleti lelkész, S  S .

M  E :  1933–1948

A felekezeti oktatás 1948-ban, az iskolák államosításával megszűnt.
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M  
(zárójelben a szolgálatuk időtartamával)

K  S :  1871–1873
P  L :   1873–1874
K  M :  1875
T  L :  1875–1877
B  H :   1877–1878
B  L :   1878
H  L :  1878–1882
S  F :  1882–1883
N  P :   1883–1884
L  J :   1884
S  F :  1884–1885
B  J :  1885–1886
H  J :   1886–1889
K  G :   1889–1890
K  R :   1890
S  L :  1891
B  G :  1891–1893
E  Z :  1893–1895
T  K :   1895–1897
S  I :  1898–1900
K  K :  1900–1915
G  I :  1915–1916
K  I :   1916–1917
N  J :  1917–1918
N  P :  1918
Á  G :  1918
S  V :  1918–1926
S  I :   1926
C  B :   1926–1948
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F  
(zárójelben a szolgálatuk időtartamával)

M  H  L : 1784–1807
H  I :  1807–1815
T  M :   1815–1818
B  M :  1818–1833
J  Á :   1833–1844
R  D :   1844–1851
F  F :   1851–1860
B  L :  1860–1871
G  G  I : 1871–1882
B  G :  1882–1887
G  G  I : 1887–1902
J  F :  1902–1907

 S  Ö : 1907–1915
D . T  J :  1916–1933
D . H  T :  1933–1935
D . F  E :  1935–1954
D . S  I :  1955–1975
B  J :   1975–1977
F  I :   1977–1994
S  I :  1994–2003
S  P :  2004–2014
D . T  L : 2015–
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FÉNYKÉPEK
a gyülekezet életéből

1975–2015
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A BÜKI TEMPLOM 1995-BEN ÉS 2011-BEN
(F : B  E  E )
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A HELYÉRE EMELIK A
FELSZENTELT ÚJ HARANGOT 

(1985)
(F : B  E

E )

PILLANATKÉP A 2007-ES TETŐJAVÍTÁSRÓL
(F : B  E  E )
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A LÓCSI TEMPLOM 2007-BEN
(F : B  E  E )

A GÓRI IMAHÁZ 2015-BEN
(F : B  E
E )
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AZ 1906-BAN ÉPÜLT GYÜLEKEZETI HÁZ EREDETI TERVRAJZA ÉS
A GYÜLEKEZETI HÁZ 2015-BEN

(F : B  E  E )
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A PARÓKIA 2015-BEN
(F : B  E  E )

FATALIN HELGA
LELKÉSZNŐ AZ 1995-ÖS 
TEMPLOMFELÚJÍTÁS UTÁN 
TARTOTT HÁLAADÓ
ISTENTISZTELETEN
Balra D. SZEBIK IMRE
az Északi Evangélikus Egyház-
kerület püspöke,
jobbra GAÁL JÓZSEF jegyző,
a gyülekezet kántora.
(F : B  E  
E )
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SZAKOS CSABA BEIKTATÁSA ÜNNEPÉN 2004-BEN
Balra SZTEHLO PÉTER egyházközségi felügyelő,

jobbra NÉMETH JÁNOS gondnok.
(F : B  E  E )

SIMON RÉKA 2006-BAN,
BEIKTATÁSA ALKALMÁVAL

(F : B  E  
E )
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VARGA DIÁNA LELKÉSZSZENTELÉSEKOR A MÓRI TEMPLOMBAN
(F : B  E  E )

SAVANYÓ ISTVÁNNÉ FELÜGYELŐ (1994–2003) AZ 1995. ÉVI
TEMPLOMFELÚJÍTÁST KÖVETŐ HÁLAADÓ ISTENTISZTELETEN

A PRESBITÉRIUM TAGJAIVAL
(F : B  E  E )
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SZTEHLO PÉTER FELÜGYELŐ (2004-2014)
KONFIRMANDUST KÖSZÖNT 2012-BEN

(F : B  E  E )

DR. TOMCSÁNYI LEVENTE
FELÜGYELŐ (2015–)

GICZI NIKOLETTA
BÜKI HITOKTATÓ (1999–)

(F : B  E   E )
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A 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS TISZTÚJÍTÁS ALKALMÁVAL MEGVÁLASZTOTT 
PRESBITÉRIUM

Első sor (balról jobbra): K  S , G  G ,
M  K , V  P  E ,

V  M  J , P  L , N  M  (Gór) 
Középső sor: G  J , P  J , T  M ,
S  R  (lelkész), S  P (egyházközségi felügyelő),

N  A
Hátsó sor: P  S , D . S  F , K  S  
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BÖJTE CSABA IGEHIRDETÉS KÖZBEN A BÜKFÜRDŐI
ÖKUMENIKUS KÁPOLNÁBAN

Az evangélikus gyülekezet meghívására érkezett Bükre 2007-ben.
A bükfürdői ökumenikus kápolnában tartott beszámolója után

misét mondott. Balra L  B  büki plébános.
(F : B  E  E )

A BÜKI GYÜLEKEZET BÁBCSOPORTJA
(F : H  B  )
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VARGA TAMÁS LELKÉSZSZENTELÉSE BÜKÖN
Az oltártérben balról jobbra: O  G  V , az Evangélikus
Hittudományi Egyetem képviseletében, S  J  a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke és F  H

hatvani lelkész, mint küldő lelkész.
(F : C  L  )

A 2012 OKTÓBERÉBEN 
MEGALAKULT IFJÚSÁGI 
ÖNKORMÁNYZAT
ALAPÍTÓ TAGJAI ÉS
SEGÍTŐIK

Balról jobbra: S  E , K  D , S  F ,
H  B , I  K , G  P , F  A

és S  R .
(F : B  E  E )
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TESTVÉRGYÜLEKEZETI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSA, 2015
2015. május 25-én, pünkösdvasárnapon

M  T  igazgatólelkész és S  R  parókuslelkész
aláírják a testvérgyülekezeti megállapodást Kangasniemi és Bük

evangélikus gyülekezetei között.
 A lelkészek mögött az egyházközségi felügyelők,

a megállapodás aláírásának tanúi.
(F : H  B  )

A 2014. ÉVI HITTANTÁBOR RÉSZTVEVŐI
(F : H  B  )



501

IRODALOMJEGYZÉK

A B  E  E   
;

A B  E  E     
;

A S  E  E    -
 ;

V  N  napilap 2011. 02. 12-i száma



502



503

Felelős kiadók:
D . G  F  (magyarnyugat@t-online.hu)

D . N  S  (buk@t-online.hu)

Tördelés és borítóterv:
R  Á

gra ikus

„BÜK 750” logo terv:
K  C

gra ikus

Készült a Logomotív Kreatív Kft.
műhelyében, Szombathelyen.
Felelős vezető: Schütz Péter

A ’BÜK 750’ sorozatban eddig megjelent kötet:
Hetyéssy István: Bük község monográ iája [1972]

Előkészületben:
Szabó József: Hiedelmek, hagyományok és népszokások a Répce vidékén 

[Bük, 1983.]
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