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Bevezetô

1517. október 31-én tette közzé Luther Márton wittenbergi ágoston rendi 
szerzetes, német reformátor 95 tételét, melyeket a bûnbocsánat és a búcsúcédu-
la-árusítás gyakorlata kapcsán fogalmazott meg. A vitaindító írásnak szánt do-
kumentum, amelyet a wittenbergi vártemplom kapujára is felszegezett, korszak-
határnak bizonyult a kereszténység történetében, mivel a szerzetes és a katolikus 
egyház között kiélezôdô ellentét a reformációval bekövetkezô egyházszakadás-
hoz vezetett, melynek következtében létrejöttek a protestáns egyházak.

A Reformáció 500 éves évfordulója jó alkalmat nyújtott arra, hogy bemu-
tassuk a komáromi protestáns egyházak történetét. És mivel Komárom, törté-
neténél fogva speciális helyzetben van, ez három történelmi protestáns feleke-
zetet és hét egyházközséget jelent – a Duna két partján.

Ezért a fentiek miatt széles körû gyûjtést végeztünk a Duna mindkét part-
ján, az illetékes egyházak jóváhagyásával és segítségével. 

Köszönetet mondunk a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püs-
pökének, a Révkomáromi Református Egyházmegye lelkészének, ft. Fazekas 
Lászlónak, ft. Fazekas Zsuzsanna lelkésznônek, valamint Farkas Gáspár, Fe-
kete Vince és Cséplô Bálint gondnokoknak a sokoldalú segítségnyújtásukért.

Köszönetet mondunk nt. Máté Lászlónak, a Komáromi Református Egy-
ház lelkipásztorának, a Tatai Református Egyház esperesének.

Köszönetet mondunk Nagy Attila Ákosnak, a Szônyi Református Egyház 
lelkészének.

Köszönetet mondunk Jana Ka icová Hor ákovának, a Révkomáromi Evan-
gélikus Egyház lelkésznôjének és Veres Józsefnek, a Komáromi Evangélikus 
Egyház lelkészének, valamint Miklós Józsefné és Müller Jánosné presbitereknek.

Köszönetet mondunk Kakaš Zoltánnak, a Révkomáromi Baptista Gyüle-
kezet lelkészének, valamint Mészáros Sándornak, a Komáromi Baptista gyü-
lekezet vezetôjének.

Köszönetet mondunk továbbá Hrala Gyula észak-komáromi helytörténész-
nek, aki sok érdekes adalékkal és dokumentummal gazdagította tudásunkat.

E kötetnek és a hozzá kapcsolódó kiállításnak az anyaga a feladatra összeállt 
kutatócsoport több hónapi munkájának az eredménye, vagyis az egyházaktól ka-
pott és a gyülekezeti tagoktól gyûjtött írott és képi információk, valamint tárgyak 
összessége. Köszönetet mondok a csapat tagjainak, akik gyûjtéseikkel, írásaik-
kal, vagy az egyházi jegyzôkönyvek fáradságos kivonatolásával járultak hozzá 
e kötet és a kiállítás sikeréhez. Köszönet tehát Márkiné Tárnok Eszter szônyi 
helytörténeti gyûjtônek és Turi Zsolt helytörténésznek, a Pénzügyôr és Adó-
zástörténeti Múzeum munkatársának; köszönet Mgr. Fritz Beke Éva, PhD, 
észak-komáromi teológusnak Ratimorsky Piroska észak-komáromi régésznek 
és Galo Vilmos történésznek, a Duna Menti Múzeum munkatársának és kö-
szönet múzeumunk munkatársainak, Pokornyi Gábor történésznek, Ölveczky 
Balázsnak és Mogyorósi Adriennek.
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Mgr. Fritz Beke Éva, PhD

A protestantizmus rövid története

A középkori egyház mesés gazdagsággal rendelkezett, ám az idô elôre 
haladtával egyre kisebb volt az esélye annak, hogy erkölcsi mércével tudja bizo-
nyítani a néppel szemben szerzett elôjogait. A humanizmus nagy gondolkodói 
Dél-Európában a görög és római kultúra felé fordultak, Észak-Európában pe-
dig sajátos, „Vissza a forrásokhoz” jelszóval egy új keresztyén mozgalmat alapí-
tottak meg. A humanista gondolkodók merészen bírálták a korabeli egyházve-
zetést, így a pápaságot, a kolostori életet.1

„A nyugati keresztyénségben a középkor végén és az újkor elején felbukkanó, különbözô 
Róma-ellenes mozgalmakat közös néven protestantizmusnak nevezzük. Maga a »protes-
táns« kifejezés elôször 1529-ben, a speieri2 birodalmi gyûlésen hangzott el, mégpedig a lu-
theri delegáció részérôl, mivel az protestált az ellen, amivel ôket vádolták. A protestálók ez 
egyházat akarták megreformálni, mivel úgy gondolták, hogy annak gyakorlata eltér ere-
deti küldetésétôl. A protestáns mozgalmakat ezért reformációs törekvéseknek is nevezték, 
melyek közös nevezôje az volt, hogy nem ismerték el Róma és a római pápa prioritását.”3

A protestáns mozgalmak különbözô térségekben más-más egységekbe tömö-
rültek. Vallási irányzatok kapcsán nem szabad fi gyelmen kívül hagyni a középkor 
végén és újkor elején érvényes „cuius regio, eius religio” (akié az ország, azé a vallás) 
elvet. Ezek szerint egy területnek, országnak a vallási hovatartozását az uralkodó - 
a király, fejedelem, földesúr - döntötte el, és az ô vallását kötelezôen követte a nép.4

A protestantizmust általánosan Isten Igéjére és annak hirdetésére fektetett 
hangsúly jellemezte. Kezdetekben, amikor még a „cuius regio, eius religio” elv volt 
érvényben, az egyházat a földesúr, az uralkodó által kinevezett teológusok, jogá-
szok irányították. Késôbb, a már említett elv megszûnését követôen az egyház alul-
ról, a népakarat révén építkezett. Így van ez napjainkban is, ahol a presbiteri elv és a 
zsinati elgondolás maximálisan érvényesül: „A presbitérium a gyülekezet önkormány-
zata, melyet a gyülekezet által demokratikusan megválasztott képviselôk alkotnak. A hí-
vek a zsinaton is képviseltetik magukat, mert azokra választott képviseletüket küldik el.”5

Luther és reformációja6

Luther Márton (1483-1546) Ágoston-rendi szerzetes, bibliai tudományokat ok-
tató professzor volt. Kutatásai során ráébredt arra, hogy az ember üdvössége nem 
az egyháztól függ, hanem „a könyörülô Isten vette magára Jézus Krisztusban, aki azt 

1 Lane ,T.: A keresztyén gondolkodás rövid története. Budapest 2001, 130.
2 Speyer, Speier - város Németországban, a Rajna bal partján, Frankfurttól délre (http://lexi-

kon.katolikus.hu/S/Speyer.html, letöltés: 2017.03.05.)
3 Molnár, J.: A keresztyénség, Keresztyén vallások és felekezetek, (Jegyzet). Calvin J Teológiai 

Akadémia, Komárno, az Apáczai Közalapítvány támogatásával, Komárno 2003, 110.
4 Molnár, 110.
5 Molnár, 112.
6 Molnár, 112-118.
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mindenkinek ingyen felkínálja, mindenkinek, aki ezt a kegyelmet hittel el tudja fogadni 
(iustifi catio sola gratia, sola fi dei – egyedül kegyelembôl, hit által való megigazulás).” Mi-
vel Luther érvelése süket fülekre talált a katolikus berkekben, ezért nyíltan lépett fel a 
katolikus egyház hatalmával szemben, és 1517. okt. 31-én wittembergi vártemplom 
kapujára kiszögezte 95 tételét. Luther és követôi 1530-ban Augsburgban a Biro-
dalmi Gyûlés elé terjesztették hitvallásukat, az ún. Augsburgi Hitvallást (Confessio 
Augustana), melyet Melanchton Fülöp (1497-1560) állított össze azzal a céllal, hogy 
bizonyítsák, ôk semmiben sem térnek el a Szentírástól. Ezzel az érveléssel a római 
katolikus egyház nem értett egyet, és álláspontját a Cáfolat (Confutatio) címen je-
lentette meg. Tanításai futótûz gyorsaságával terjedtek el eleinte Németországban, 
majd Észak-, és Kelet-Európában, így a mai Magyarország és Szlovákia területén is.

Az evangélikus/lutheránus egyház hittételei
Mint minden protestáns egyház számára, így a lutheránus egyház számára is 

az egyetlen autoritatív jellegû dokumentum a Szentírás (Sola Scriptura). Emel-
lett Luther még azt is hangsúlyozta, hogy a Szentírásban mindig az a mérvadó, 
ami Krisztusra mutat. A fentiekben leírt Bibliához való viszonyulás és az Istenbe 
vetett hit sajátos elképzelése alapján jöttek létre a lutheránus egyház hittételei: Lu-
ther: Kis Káté (1529); Melanchton: Augsburgi Hitvallás (Confessio Augustana) 
(1530); Melanchton: Az Ágostai Hitvallás védelme (Apologia Augustanae) 
(1530); Schmalkaldeni Tételek (Articuli Smalcandici) mely az alábbi mûvekbôl 
tevôdik össze: Luther: Birodalmi Rendekhez intézett irata; Melanchton: A pápa 
primátusáról és hatalmáról (De primata et potestate papae) (1537); Az egyetér-
tés könyve (Formula Concordiae) (1580), mely az alábbi iratokat tartalmazza: 
Apostoli Hitvallás, Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás, Athanasziosz Hitvallása.

Luther Márton
(Komáromi Evangélikus Egyház)
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Az evangélikus egyház
Az Ágostai Hitvallás 7. cikkelye szerint: „Az egyház a hívôk (szentek) olyan 

gyülekezete, amelyben a tiszta evangélium hirdettetik, és kiszolgáltatnak a szentsé-
gek.” Az egyház nem szervezet, nem hierarchia, mint a katolicizmusban, ha-
nem gyülekezet (congregatio). Krisztus igazi egyházát nagyon nehéz megkü-
lönböztetni a formális vagy névleges egyháztól. Lutheránus felfogás szerint a 
földi világban Jézus igazi egyháza keveredik a formális egyházzal. A földi egy-
házat az igazi és formális egyháztagok alkotják. Isten igazi egyháza láthatatlan. 
Az egyházfegyelem gyakorlata szerint fi gyelmeztetni kell a tévelygôket, jobbu-
lásra kell ôket bírni, de nem szabad tôlük elhatárolódni, nem szabad ôket ki-
rekeszteni a gyülekezetbôl. A kirekesztés csakis Jézus Krisztusra tartozik. Az 
egyház csak abban az esetben szólhat közbe, ha nem hithûen hirdetik az evan-
géliumot, vagy ha méltatlan formában történik a szentségek kiszolgáltatása.

A szentségek
Az összes protestáns vallási irányzat, így a lutheri is a római katolikusok 

által elismert hét szentséget kettôre, a keresztségre és úrvacsorára (eucharisz-
tia) csökkentette. Ezeket a Szentségeket maga Jézus Krisztus rendelte el: Mt 
28,19-207 és 1Kor 11, 24-26.8

Az Ágostai Hitvallás 13. cikkelye szerint Isten a szentségek révén kommu-
nikál velünk. Míg az evangélium örömüzenet, melyben Isten közli, hogy üd-
vösséget szerzett az emberiség javára, addig a szentség által az üdvösség sze-
mélyesen a szentségben részesülôt érinti, de csak akkor, ha azt a szentségben 
részesülô hittel elfogadja.

A lutheránus egyházban vízzel keresztelnek és a csecsemôket is megkeresztelik.
Az úrvacsora kapcsán több kérdés is felmerül. „Lutheránus felfogás szerint Jé-

zus Krisztus az úrvacsorai kenyérnél és bornál valóságosan jelen van, mégpedig 
vagy az elemekben, vagy alattuk, illetve velük (latinul: in, sub, cum). Ez az állí-
tás Luther Kátéjára támaszkodik. Luther ugyanis attól tartott, hogy az Úrvacsora 
az említett megszorítások nélkül túlságosan is elspiritualizált gyakorlattá válhat.”

Az evangélikus istentisztelet
A lutheránus istentisztelet nemzeti nyelven történik. A lutheránus egyházban 

sok liturgikus elemet meghagytak a római katolikus egyházban bevett gyakorlati 
elem közül. Meghagyták a perikópákat (elôírt bibliai részeket) az oltárt, a szobro-

7 „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve ôket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva ôket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;és 
íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” A bibliai idézetek forrása: BIBLIA, Kál-
vin János Kiadó, Budapest, 2000. 

8 „...»Vegyétek, egyétek, ez az én testem mely tiérettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékeze-
temre «. Hasonlóképen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és azt mondta »E pohár amaz új szö-
vetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.« Mert va-
lahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.” 
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kat, a képeket, a gyertyákat (némely skandináv egyházban a liturgiai kánon ruhá-
inak színeit is.) Bevezették a hívek énekét, és Isten Igéjére helyezik a fô hangsúlyt.

Az evangélikus kegyesség értelmezése
A protestáns vallási irányzatok nagy hangsúlyt fektetnek Isten kegyelmére, 

melyet Ô maga nyilvánít ki, és az ember részérôl nem kényszeríthetô ki. Istennek 
szolgálni annyit jelent, hogy a hívô aktívan részt vesz a mindennapi életben, nem 
pedig a világtól elzárkózott lelki életet él. A protestáns vallások nemcsak a lelké-
szi, vagy szerzetesi elhívatást, hanem az élethez szükséges összes szakmát hiva-
tásnak tekintik. A papnak is lehet családja, mint bármely más hívônek.

A lutheránus egyházban a hatalomnak két szférájáról szól a tanítás (Zwei 
Reichlehre). Az egyik a világi hatalom (az állam, társadalom, politika) a másik 
pedig a lelki hatalom, és ezt a kettôt nem szabad összekeverni.

Az egyháznak az evangélium hirdetésérôl kell gondoskodni, de nem kell 
beleártania magát a társadalmi, vagyis a nem vallási élet kérdéseibe.

Kálvinizmus – Református irányzat9

A 16. században a mai Németország déli részein és Svájc területén elterjedt re-
formáció legnevesebb képviselôje a francia származású, humanista mûveltséggel 
rendelkezô Jean Cauvin (1509 – 1564) volt, kinek a köztudatban a latinos formá-
jú neve, Johannes Calvin (Kálvin János) terjedt el. A svájci református irányza-
tokat ô egyesítette 1549-ben, a „zürichi megállapodás” (Consensus Trigurinus) 
értelmében, ezért a református vallási irányzatot kálvinizmusnak is szokták ne-
vezni. Kálvin a protestantizmus teológiáját az Institutio (Christianae Religionis 
Institutio, 1536 – 1559) c. mûvében foglalta össze. A gyülekezet számára írt ka-
tekizmusa az Egyházi Rendeletek (Ordonances ecclesiastiques) címen 1541-ben 
majd 1545-ben jelent meg. A kálvinizmus eleinte Svájcban, Hollandiában, Skó-
ciában, néhány német tartományban (Pfalz, Hessen, Lippe), majd a mai Ma-
gyarország és Szlovákia területén is elterjedt. Meg kell említeni, hogy ez a vallási 
irányzat a korabeli Franciaország területén is népszerûvé vált, de híveinek inten-
zív üldöztetése miatt csak rövid ideig maradt fenn. 1875-ben megalakult a Re-
formátus Egyházak Világszövetsége (World Alliance of Reformed Churches), 
melynek napjainkban több mint 160 tagegyháza van.

A kálvinizmus jellemzése és jellegzetességei
A kálvinizmus is vallja a pusztán kegyelembôl való megigazulást, melyet 

emberi tényezô nem tud befolyásolni. Luther tanításaitól annyiban tér el, hogy 
„aki elfogadja Isten megváltó kegyelmét, annak ezért a kegyelemért hálás élet-
móddal kell adóznia. A jócselekedetek nem feltételei Isten kegyelmének, hanem 
csak az iránta való hála megnyilvánulásának jelei. A jócselekedeteknek az egy-
házi fegyelem betartásában és a gyakorlati életben kell megmutatkozniuk.” A 

9 Molnár, 119-125.



9

református vallás jellegzetessége a predestináció (eleve elrendelés) tana „Isten 
szuverenitását és kegyelmét van hivatva hangsúlyozni.”

A kálvinizmus hitvallásai
A református egyházaknak nincs közös hitvallásuk, de a már említett Kálvin 

Institutio c. mûve, a Bullinger Henrik által írt II. Helvét Hitvallás (Confessio 
Helvetica Posterior-1566), valamint az Urzinus Zakariás és Olevianus Gáspár 
által írt Heidelbergi Káté (1563) nagy tekintéllyel bír. Franciországban, Skó-
ciában, Belgiumban, Hollandiában és Angliában külön hitvallási iratok hasz-
nálatosak. A XVII. században jött létre a Debreceni Hitvallás (latin nevén: 
Confessio Catholica), melyet „hívtak Egervölgyi Hitvallásnak is, mert az egri-
ek ezt küldték el I. Ferdinánd királynak 1662-ben.”

Szentségek
Ahogy a lutheránusoknál, úgy a református egyházban is két szentség van: 

a keresztség és az úrvacsora. A keresztelô vízzel történik, és a csecsemôket is 
megkeresztelik.

Az úrvacsora kálvinista értelmezése szerint „az úrvacsorai kenyérben és borban Jé-
zus ugyan valósággal jelen van azok hitében, akik az úrvacsorai jegyeket magukhoz ve-
szik, noha Krisztus akkor is az Atya jobbján ül. Éppen ezért szükséges, hogy az úrvacso-
rában részesedôk tekintetüket és szívüket Krisztushoz emeljék.”

A kálvinizmus jellegzetességei
Kálvin tanításának jellegzetessége a predestináció (eleve elrendelés). „Az 

eleve elrendelés tana Isten szuverenitását és kegyelmét van hivatva hangsúlyoz-

Kálvin János
(Révkomáromi Református Egyház)
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ni. Azt, hogy az üdvösséget az ember sosem érheti el a maga erejébôl, mert az 
ember csak Isten kegyelme által váltathat meg, éppen ezért arról, hogy ki üd-
vözül, a korlátlan Úr: Isten dönt, mégpedig függetlenül az idôtôl.” Ez a tanítás 
számos olyan spekulációnak lett az alapja, mint pl. Isten maga dönti el, hogy 
kiket üdvözít és kiket ítél örök kárhozatra, mely döntésben sokan az Isten igaz-
ságtalanságát látták. Ezt és ehhez hasonló spekulációkat Kálvin elvetette.

A református egyház
Kálvin tanítása szerint az egyházat az ige hirdetése és a szentségekkel való 

élés jellemzi.10 Az egyház meghatározása a Heidelbergi Káté 54. kérdése sze-
rint: „...Isten Fia a világ kezdetétôl fogva annak végéig az egész emberi nemzetségbôl 
Szentlelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekeze-
tet gyûjt egybe, azt oltalmazza és megôrzi....”

A református egyházban minden Krisztusra utal, mert Neki az egyház min-
denben alá van vetve. Az egyház feje Krisztus, ezért az államnak nincs beleszó-
lása az egyházi dolgokba, ezáltal az állam nem tarthat igényt az egyházra. Ezt 
a protestáns tanítást a Westminsteri Hitvallásban (1647) meg is fogalmazták.

Kálvinista tanítás szerint az egyház egy élô, szociális, közösségi szervezet. 
A keresztyén ember élete egy meghatározott társadalmi rendben folyik, mely-
nek szerves része a szeretet és a szolgálat. A hívô ember életében ugyanúgy, 
mint bárki más életében is jelen van az önzés, melyet kálvinista tanítás szerint 
meg kell zabolázni. Az államban a világi hatalom, a gyülekezetben a szigorú 
egyházi rend segítségével tartják fenn a rendet. Az egyházfegyelem betartására 
a presbitérium a lelkész ügyel. A presbitérium feddhetetlen egyháztagokból áll 
Az egyházfegyelmet elsôsorban az Ige hirdetésével, másodsorban a vétkes egy-
háztag szóbeli intésével gyakorolják, és ha az egyháztag életében a fi gyelmez-
tetés ellenére sem követezik be javulás, akkor eltilthatják az úrvacsorától. Haj-
dan, Kálvin genfi  gyülekezetében az egyházfegyelem betartatása számos eset-
ben az üldöztetésig fajult. A református egyházban a felszentelésnek négy fo-
kozata ismert: presbiter, lelkész, doktor, diakónus.

A református istentisztelet
Az igehirdetés következetesen, az Ige alapján történik, és ezt a kálviniz-

mus radikális újításának mondható. A prédikáció textusa nem adott, azt a lel-
kész választja ki saját megítélése szerint, hogy az adott gyülekezetben mit tart 
idôszerûnek. A református egyház az egyházi évben meghagyta a nagyünne-
peket: karácsony, nagypéntek (az ünnepek közül a legfontosabb, mert ekkor 
emlékezünk Jézus Krisztus áldozatára), húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd. A 

10 V.ö. A Keresztyén vallás rendszere, amelyet szerzôje Kálvin János most elôször foglalt négy 
könyvbe, s osztott föl a tárgy természete szerint fejezetekre, és kibôvített annyira, hogy csak-
nem új mûnek tartható. 1559, II. kötet, Negyedik Könyv Azokról a külsô gyámolító esz-
közökrôl, melyekkel Krisztus társaságába hív és abban megtart. Pápa 2010, Ref. Fôiskolai 
Könyvnyomda, II. kötet, IV. 1,10.307.
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gyülekezet aktívan bekapcsolódik az istentiszteletekbe, amikor közös éneklés-
ben, a halkan, vagy fennhangon mondott imádságban vesz részt.

A református egyház társadalmi vetülete
A „Soli Deo Gloria” (Egyedül Istené a dicsôség) ismert kálvinista szólás. Is-

ten dicsôítésén kívül a keresztyén embernek arra kell törekednie, hogy Krisztus 
evilági uralmát nyilvánvalóvá tegye. Református felfogás szerint Isten uralma 
az egész társadalomnak javára válik. 

A kálvini gyülekezetek is a hívôk mindennapi életben való részvételét szor-
galmazzák. Ezáltal fontos, hogy bekapcsolódjanak a gazdasági- és politikai 
életbe, ill. a tudomány mûvelésébe is. Református tanítás szerint az élet min-
den területén fontos a józan, realista szemlélet. Az önzés, haszonlesés, kizsák-
mányolás elkerülése végett szigorú törvényeket kell követni. Ez a törekvés a vi-
lági és egyházi szférára is érvényes.

A baptista irányzat
A reformáció baptistának nevezett irányzata az anglikán egyház keretén 

belül jött létre. Az elsô baptista gyülekezetek 1610 környékén keletkeztek. 
Kezdettôl fogva két irányzata volt a baptista mozgalomnak, mivel mindegyik 
másként magyarázta Predestináció, vagyis az eleve elrendelés tanát. 

General Baptists - Általános Baptisták irányzata, melynek vezetôje John 
Smith volt. „Az általános predestináció elvét vallotta, amely szerint Isten minden 
embert eleve üdvösségre hívott el, s csak majd tettei befolyásolják, hogy ez valóra vá-
lik-e vagy sem.”

Particural Baptists - Partikuláris Baptisták, vezetôjük Henry Jacob volt, aki 
„a predestináció kálvini elvét hirdette, amely szerint egyesek üdvösségre, mások örök 
kárhozatra hivattak el.” A mai Anglia területén ez a két irányzat sokáig élt egy-
más mellett, míg „1891-ben egységesültek.”

A baptisták az Újszövetségi Szentírásból megismerhetô önálló gyülekeze-
tekben élnek. Gyülekezeti taggá csak megtért, önkéntesen csatlakozó, hitérôl 
vallást tévô és bemerítkezett személy lehet. Vallják az egyetemes papság elvét, 
gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet a lelki élet tisztaságának megôrzése érde-
kében. A gyülekezetek lelki és anyagi ügyeiket önállóan intézik. A gyülekeze-
tek háztartása az önkéntes adakozásra épül. Istentiszteleteik bensôségesek, me-
lyeken elôtérben áll az igehirdetés. A baptisták egész történelmük során küz-
döttek a lelkiismereti és a vallásszabadság megvalósulásáért, a „szabad állam-
ban szabad egyház” eszméjének hirdetôi.

1905-ben alakult meg a Baptiste World Alliance - Baptisták Világszövetsége, 
mely azóta is ötévenként ülésezik.

Baptista hittételek
A „baptista” kifejezés bemerítôt jelent, s az Újszövetség eredeti görög szövegébôl 

(baptidzo: bemeríteni, bemártani) származik, utalva arra, hogy a baptisták a hitval-
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lásuk alapján bemerítéssel keresztelnek Jézus Krisztus rendelkezésének és az újszö-
vetségi gyakorlatnak megfelelôen. Ez a legjellegzetesebb baptista hittételbôl adódik, 
hogy miszerint igazi keresztyén csak az lehet, aki saját akaratából, tudatosan kije-
lenti, hogy keresztyén akar lenni. Mivel egy csecsemô nem tud e követelmények-
nek megfelelni, ezért a bemerítés felnôtt korban történik. Ezt követôen a bemerített 
hívô életvitelével, magatartásával bizonyítja, hogy ô már Krisztus követôje.

Az egyház a baptista felfogás szerint
 „Baptista felfogás szerint az egyház mindenkor gyülekezetbe tömörült öntudatos 

hívek közössége, akik önkéntesen döntöttek úgy, hogy Krisztus követôi lesznek, amit 
mindennapi életükkel is bizonyítanak. Szerintük a formális vagy látszatkeresztyé-
nek gyülekezete még semmiképpen sem lehet egyház.” 

Az egyházon belül az általános papság elve érvényes, mi szerint elvileg 
„bármilyen funkciót az egyház bármelyik tagja betölthet, bárki, akit a funkció be-
töltésére felkér a gyülekezet. (....) Az egyházra vonatkozó alapelveikben a baptisták 
sok tekintetben különböznek a többi protestáns irányzattól. A lutheránusok az egyhá-
zat olyan közösségnek difi niálják, ahol hirdettetik az evangélium, és kiszolgáltatnak 
a szentségek. Mi reformátusok ehhez még hozzávesszük az egyházfegyelmet és a ren-
det, a baptisták pedig még a tudatos hitet is hangsúlyozzák. Szerintük ugyanis, ahol 
nincsenek tudatos és aktív keresztyének, ott egyház sincsen.”

A baptisták a teljes érvényû tagság mellett a várakozókat és szimpatizánso-
kat is számba veszik. Ez utóbbiak még vagy túl fi atalok, vagy lelkileg még nem 
érettek a teljes jogú tagságra, ám ôket is részesítik hitoktatásban, bizakodva, 
hogy egyszer ôk is teljes jogú egyháztagokká válhatnak. „A baptistáknak nincs 
hitvallásuk, és az egyetlen normatív forrásnak a Szentírást tartják.” 

A baptisták viszonya a társadalomhoz
Baptista felfogás szerint nem létezik „keresztyén társadalom”, csak radi-

kális, a Szentírás követelményeinek engedelmeskedô keresztyén csoportok. A 
baptisták részt vesznek a mindennapi élet irányításában, és az élet bármely te-
rületén bizonyítják hitüket.

Szerintük az állam és a politika nem jogosult a polgárok hitéletébe, vallási 
meggyôzôdésébe való beavatkozásba. 

Az „európai baptizmus atyja” Johann Gerhard Oncken mondotta: „Min-
den baptista egy misszionárius.” Ez azt jelenti, hogy minden gyülekezeti tag kül-
detése az evangélium hirdetése, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel azok 
felé, akik még nem ismerik Ôt, vagy akiknek valamiféle téves elképzelésük van 
az üdvösség felôl.

A Megváltó szeretetét hirdetik, akirôl ez van megírva: ”Mert úgy szerette Is-
ten a világot, hogy az Ô egyszülött fi át adta, hogy aki hisz Ôbenne, el ne vesszen, hanem 
ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.” (János evangéliuma 3. rész 16. verse.) 11

11 Molnár, 124-135.
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A Révkomáromi Református Egyház
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A protestantizmus kezdete Komáromban12

1527. augusztus 9-én Ferdinánd király rövid ostrom következtében elfog-
lalta Szapolyai János király híveitôl Komárom rossz állapotú, gyenge falak-
kal rendelkezô középkori várát. A vár megerôsítésére azonban nem volt pénze, 
ezért azt elzálogosította hûséges emberének, Ernst Braunsteinnek. Az új vár-
parancsnok 1528-ban helyreállította a lerombolt falakat és a jobb védhetôség 
érdekében sáncot húzott a vár és város közé.13 Az új ôrség túlnyomórészt né-
met származású katonákból állt, akik már fôleg protestánsok voltak. Mindösz-
sze 10 év telt el Luther egyházmegújító törekvésének kezdete óta és az új egy-
házi tanok ismertté váltak Komáromban is. Komárom tehát végvár volt. A vár-
parancsnokok pártfogása mellett reformáció egyre jobban terjedt, sôt 1530-tól 
a várban tábori lelkészeket is tartottak, akik közül ismerjük Plechner Márton, 
Zchrott István, Pleininger M. János, Hosius János és First M. nevét.

1562-ben, amikor Huszár Gál református lelkész, nyomdász és író, a refor-
máció egyik buzgó terjesztôje Komáromba került, tanai már nem voltak telje-
sen ismeretlenek a lakosok elôtt és így rövid idôn belül igen sok hívet szerzett. 
Mindezek miatt Oláh Miklós esztergomi érsek elfogatási parancsot szerzett elle-
ne, amit a komáromi csajkások parancsnoka, a szintén református Nagy István 
nem teljesített, így Huszár Gál megmenekült, de kénytelen volt elhagyni Komá-
romot. Az elsô református lelkészek Novai Ferenc és Keresztes Dániel voltak. 

A komáromi
naszádosok Georg 
Hoefnagel metszetén
1595-ben

1594-ben önálló református iskola létesült. Tanított itt 1606-1609-ig 
Péczeli Király Imre, a kollégium elsô rektora, aki heidelbergi mintára 8 osz-
tályra osztotta fel a tanulókat, Kanizsai Pálfi  János rektor-tanító és 1614-ben 
Szenczi Molnár Albert bibliafordító is. 

1608-1615-ig Dobronoki Miklós felsô-dunamelléki püspök látta el Komá-
romban a lelkészi teendôket, mellette Pölöskey István prédikátor lelkészkedett. 
A két lelkész jelenléte arra utalhat, hogy ekkor már egy nagy és erôs gyüleke-
zet volt a városban. Köszönhetô volt ez Bocskai István erdélyi fejedelem és Ru-

12 Készült Fülöp Zsigmond: A komáromi református templom történetébôl. Komárom 1931. 
címû tanulmánya; valamint Fülöp Zsigmond: Adatok a komáromi református egyház törté-
netéhez címû cikksorozata alapján, amely a Református Világszemle 1938. és 1939. évi lap-
számaiban jelent meg.

13 Kecskés László: Komárom az erôdök városa. Budapest 1984, 39-40.
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dolf király között kötött 1606. évi bécsi békének, majd Bethlen Gábornak, aki 
az 1622-es nikolsburgi békével és I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek, aki 
az 1645. évi linzi békével biztosította a szabad vallásgyakorlatot.14

1614. november 1-jétôl azonban Dietrich Johann Reiffenberg személyében 
olyan várparancsnok került Komáromba, kíméletlenül kényszerítette a lakosokat 
kötelezettségeik teljesítésére, ráadásul az ellenreformáció híveként súlyos intézke-
déseket tett a reformátusokra nézve: 1621-ben leromboltatta az általuk használt 
templomot, a parókiát és az iskolát. A hívek azonban fatemplomot építettek a 
mai ferences kolostor helyén és mind a két lelkészüket megtartották.15

1650-tôl a katolikus plébániát a jezsuiták vették át, és a szintén katolikus várpa-
rancsnokokkal közösen gyötörték a reformátusokat I. Lipót magyar király (1655-
1705) idején. Többek között súlyos büntetést mértek azokra, akik a katolikus ün-
nepeken dolgoztak. 1672. január 27-tôl gróf Karl Ludwig Hofkirchen várkapitány 
lett az új várparancsnok, aki itt létének 22 éve alatt úgy kezelte Komárom polgárait, 
mintha a jobbágyai lennének. Méltó társa volt Széchényi György kalocsai érseknek, 
királyi biztosnak, akinek a kezdeményezésére elvette a két protestáns egyház temp-
lomát, harangjait, iskoláit, parókális épületeit, a gyülekezetek minden ingatlanját. 

Szondy István és Csuzi Cseh Jakab református papokat kiûzték a városból, 
s ettôl kezdve a reformátusoknak több évtizeden át tilos volt nyilvános isten-
tiszteletet tartaniuk. Az elvett ingatlanok közül az evangélikusoké a jezsuiták-
hoz, a reformátusoké a ferencesekhez került. Nyáron tûzvész pusztította el az 
elvett épületeket, melyek közelében elfogtak két fi atalt, akik a kínvallatások ha-
tására azt vallották, hogy egy csallóközi pap felbujtására cselekedtek.

A büntetô törvényszék ezek alapján Száky János ekeli református lel-
készt, mint felbujtót megkínzásra, és elevenen való megégetésre, fele-
ségét és a két fi atalt, meg egy katonát, aki a gyújtószereket adta, tüzes 
fogókkal való csipkedtetésre, sütögetésre és utána máglyán való elége-
tésre ítéltek. Az ítéletet 1672. szeptember 1-jén hajtották végre, a mai 
Szentháromság tér helyén álló kivégzôhelyen. A lelkésznek végig kel-
lett néznie a többiek megkínzását és kivégzését, majd ô következett: 
lábaira nehéz köveket kötöttek, összekötözött kezénél fogva egy kö-
télen a bitófára húzták, amikor az inai szakadozni kezdtek, a szíve tá-
ját megperzselték, a jobb kezét levágták, fejére forró ólmot öntöttek 
és a még élô szerencsétlen ember testére kénkôbe, viaszba és szurok-
ba mártott vásznat varrtak, majd meggyújtották.17 

Száky János
kivégzése16

14 Dr. Szénássy Zoltán: Komárom. A református kollégium. In: Honismereti Kiskönyvtár 39. 
szám. Komárno 1996, 2-3.

15 Kecskés 1984, 120.
16 Simonides: Galeria Omnium Sactoram. 1976, 15 o.
17 Kecskés 1984, 140.
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Hofkirchen18

1674. március 5-én Széchényi György a pozsonyi rendkívüli törvényszék 
elé idézte az evangélikus és református lelkészeket. Komáromi nem volt köz-
tük, mivel az itteni gyülekezetnek már nem volt lelkésze, de szônyi igen. A lel-
készeket gályarabságra ítélték, illetve közülük húszat májusban a komáromi 
várbörtönbe szállítottak, ahol Drahosóczi András várkapitány parancsára a vár 
legsötétebb kazamatájába kerültek.

Az 1681. évi országgyûlés XXV. tvc. visszaállította a reformátusok szabad 
vallásgyakorlatát, a prédikátorokat és az iskolamestereket visszahelyezte állá-
sukba. Ám a jezsuiták ténykedése következtében a reformátusok száma ekkor-
ra erôteljesen megfogyatkozott Komáromban, sem lelkészük, sem templomuk 
nem volt, egyedül az iskoláikat tarthatták meg.19 Az elemi és a középiskola a 
18. század végéig külön épületben mûködött, ekkor azonban az elemi isko-
lát átköltözették a kollégiummá fejlesztett középiskola új, emeletes épületébe. 
1683-tól a lelkész nélküli komáromi hívek gyermekeinek keresztelését, és a há-
zasságkötéseket a szônyi és aranyosi lelkészek végezték.

1704-ben, a Thököly Imre elleni háborúban tanúsított császárhû magatartásuk 
miatt a komáromi reformátusoknak megengedték, hogy a nagy ünnepeken (Hús-
vét, Pünkösd, Karácsony) két-két református prédikátor végezze az istentisztelete-
ket, amelyeket sátor alatt tartottak. Ezt 1711-ben visszavonták, mert a dühöngô pes-
tisjárvány miatt még a környékbeli helyiségekbôl sem volt szabad Komáromba jönni.

Az 1763. június 28-i nagy komáromi földrengés után a református temetô 
helyén, a mai Kossuth téren deszkatemplomot építettek, hogy ott könyörög-
jenek a nagy csapások elhárításáért, de azt szeptember 28-án a helytartótanács 
rendeletére lerombolták, faanyagát pedig a katolikusok között szétosztották.20

18 h t t p:// w w w.eu rop e a na .eu /p or t a l / hu /r e co rd / 9 2 0 62/ Bib l iog r aph icRe sou r
ce_1000126135443.html#&gid=1&pid=1 (Letöltés: 2017. március 17.)

19 Míg a 17. század elejére csak néhány katolikus család maradt Komáromban, 1680-ban már 
316 katolikusok által lakott házat számoltak.

20 Fülöp 1931 és 1938, 1939. Erre az eseményre épül Jókai Mór „Elátkozott család” címû regé-
nye.

Oláh Miklós esztergomi érsek Széchényi György
kalocsai érsek
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Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
A Révkomáromi Református Egyház a Komáromi Református Egyházme-

gyében található, amely a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (Egyete-
mes Egyház) kilenc (hét magyar és kettô szlovák) egyházmegyéjének az egyike. 
Az Egyetemes Egyháznak 204 anya-, 103 leányegyházközsége és 59 szórvány-
gyülekezete van. Népszámlálási adatok szerint a Felvidéken mintegy 100.000 
a reformátusok száma. A hívek lelki gondozását 235 lelkész végzi, közülük 
mintegy 200 a magyar. A rendszerváltás elôtti nagy lelkészhiányt sikerült fel-
számolni, mára minden életképes gyülekezetnek van saját lelkésze, sôt folyik a 
második lelkészi állások kialakítása és betöltése is.

Az elmúlt két évtizedben kibontakozott a szervezeti élet. Megalakult 
a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület, a Fiatal Reformátusok 
Szövetsége (Firesz), a Szlovákiai Református Keresztyén Nôk Egyesüle-
te, a Református Mentômisszió, a Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház Egyházzenei Osztálya és a Diakóniai Központ. 2002-ben kezdte meg 
mûködését Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Tudományos Gyûjteményei. Szervezetként jelenleg kezdi meg mûködését a 
presbiteri szövetség. Több ifjúsági és tanulmányi központtal is a szolgála-
tok lehetôsége bôvült.

Az Egyetemes Egyházban öt alapiskola, két gimnázium és egy óvoda 
mûködik. 1990-ben beindult a katechétaképzés, 1994-tôl folyik a teológusok 
képzése is (elôbb a komáromi Calvin János Teológiai Akadémián, majd a Selye 
János Egyetemen). 1998-tól intenzívvé vált a kántorképzés, az elsô kántori ok-
leveleket 2002-ben adták ki. Látványos területét képezik az egyház munkájá-
nak az épületfelújítások és építkezések, amik részben önerôbôl, részben testvé-
ri támogatásból valósultak meg. A rekonstruált templomok, parókiák, egyko-
ri iskolaépületek száma meghaladja a 180-at, miközben épült tíz új templom 
és pár parókia is.

Az Egyetemes Egyház 2011. június 21-én csatlakozott a 2009-ben létrejött 
Egységes Magyar Református Egyházhoz. Emellett tagja a Szlovákiai Egyhá-
zak Ökumenikus Tanácsának, az Egyházak Világtanácsának, a Református 
Világszövetségnek, az Európai Egyházak Konferenciájának és testvér-egyház-
kerülete a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek.21

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke ft. Fazekas László 
komáromi lelkész, fôgondnoka Fekete Vince, a Komáromi Református Egy-
ház fôgondnoka.

Az Révkomáromi Református Egyház 245 éve
A Komáromi Református Egyház jelenlegi lelkészei: Mgr. Fazekas László 

püspök, Mgr. Fazekas Zsuzsanna lelkész, Mgr. Dobai Egyeg Kamilla segéd-
lelkész, Mgr. Marci Márió segédlelkész, Mgr. Veszelovszky Angelika segédlel-

21 www.reformata.sk/mutat/379/ (Letöltés: 2017. 01. 19.)
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kész, Mgr. Takács Klaudia segédlelkész; gondnokai: Mgr. Fekete Vince, Ing. 
Farkas Gáspár, Oláh Ilona, Ing. Cséplô Bálint; leányegyházközsége az Izsai 
Református Egyházközség, Sebôk Sándor gondnokkal.

A Révkomáromi Református Egyház 2012-ben ünnepelte fennállásának 
450. évfordulóját. Az idôpont tehát, amikorra az egyházközség kezdeteit tehet-
jük 1562, Huszár Gál komáromi szolgálatának a kezdete. Amint azt láttuk, in-
nen kezdve több mint két évszázados hányattatások kísérték a komáromi refor-
mátus hitéletet, egészen a türelmességi rendelet megjelenéséig. Az EDICTUM 
TOLERANTIAE, vagy ahogy egyszerûbben nevezzük, a türelmi rendelet, 
1781. október 13-án a császár által aláírt, október 29-én a Helytartóanács ál-
tal kibocsátott nyílt parancs volt, amely a protestáns és a görög keleti vallá-
súaknak is több addig elvett jogukat megadta. Szó nem volt azonban benne 
jogegyenlôségrôl, mert a római katolikus vallást tekintette az uralkodó vallás-
nak, viszont sok, a reformátusokkal szemben gyakorolt visszaélést megszünte-
tett. A türelmi rendeletet követôen több, a protestánsokra nézve kedvezô intéz-
kedést tett még II. József.22

A türelmi rendeletet 1782. január 2-án a városi közgyûlésen, február 27-én 
pedig a vármegye generális ülésén hirdették ki Komáromban. Az egyház elöljá-
rói és tagjai 1782. március 25-én, Madari István kurátor házánál összegyûltek 
és megválasztották az eklézsia elöljáróságát: fôgondnoknak nemes Madari Ist-
vánt, algondnoknak Csepán Jánost, gondviselôknek Pázmándy Pált és Laky 
Mihályt, jegyzônek Czike Jánost és Csejtey Istvánt, melléjük a legfontosabb 
ügyek intézésére 20 presbiterbôl álló elnökséget, a hétköznapi problémák meg-
oldására 38 presbitert, az iskola gondviselôjének 11 egyháztagot választottak. 
A kántor Horváth András teológus lett, aki egyben a tanítói állást is betöltöt-
te. Az 1672-tôl „árva” (templom és lelkész nélküli) komáromi református eklé-
zsia lelkipásztort is választott magának.

Elsô prédikátoruknak Péczely Józsefet, másodiknak pedig Mindszenthy 
Sámuelt hívták meg, akik 1783-ban foglalták el az állásukat. A templom épí-
tése is megkezdôdhetett, mivel a komáromi hívek 1782-ben beadott kérelmére 
II. József császár leiratát 1783. május 17-én kihirdették. A hívek még aznap be-
fejezték egy fatemplom építését az iskola udvarán, amelyben az elsô istentiszte-
letet Borsódy István etei lelkész tartotta, majd három csecsemôt megkeresztelt, 
végül Szentgyörgy József aranyosi, Szabó János szônyi, Hetényi János ekeli és 
Horváth József megyercsi prédikátorok segítségével úrvacsorát szolgáltatott. 
Néhány hónappal késôbb Szalai Sámuelné telkén új fatemplomot építettek.23

A lelkipásztorok és a funkcionáriusok megválasztása után a gondnokok és a 
presbiterek hozzáfogtak az egyházközség megszervezéséhez, számos rendsza-
bályt hoztak (pénztárkezelési szabályzat, temetési rend, szegénygondozás, va-

22 http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=3099 (Letöltés: 2017. március 16.)
23 Cséplô Bálint: 450 éves a Rév-Komáromi Református Gyülekezet. Kézirat. Komárom 2012. 

Ezúton is köszönetet mondunk Cséplô Bálintnak e nagyszerû munkáért, s hogy engedélyez-
te az adatok jelen kötethez történô felhasználását.
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gyonkezelés, leiratok, rendeletek kezelése stb.) és megállapodtak a funkcionári-
usok hivatalos eskümintájában.

Az 1786. június 14-i presbiteri ülésen határozatot hoztak a templomépítésrôl. Az 
elkészült templomot 1788. december 18-án szentelték fel, nagy ünnepélyességgel.

1796 végére épült fel a Kollégium, amely egyben az egyház üléseinek szín-
helye is lett, mivel az emeleti díszes ülésteremben intézték az egyház ügyeit. A 
presbitérium elsô ízben 1796. december 29-én gyûlt itt össze.

1809-tôl a király rendeletére a város mindkét protestáns egyházat évi 1000 
forinttal volt köteles támogatni, az összeget a két gyülekezet lélekszámának 
megfelelôen kellett felosztani. 1835-tôl azonban az összeg kifi zetése elmaradt. 
A tartozás miatt az egyház vezetôsége az 1839. június 11-14-ig Komáromban 
tartózkodó Ferdinánd királyhoz fordult, minek következtében egy összegben 
kapták meg az elmaradt támogatást 1842-ben.

Az egyház szegényeit 1812-ig a Patai-féle háznál berendezett ispotályban 
helyezték el, ekkor Vörös Mihály Tolnai utcai házában alakítottak ki számuk-
ra egy szobát és egy konyhát, majd késôbb az egész ház az egyház szegényei-
nek az elhelyezésére szolgált.

1815. május 28-án presbiteri határozat született arról, hogy a templomi pa-
dokat mindenki használhatja. Azokat ugyanis a presbiterek és a hívek saját költ-
ségükön készíttették, de nem azzal a céllal, hogy csak maguk ülhessenek bele.

1818. május 31-én, Kolmár József elsôlelkész, Tóth János másodlelkészként 
és Csepy Zsigmond fôkurátor idején a közgyûlés megszavazta a torony építé-
sét. A tornyot 1833. január 17-én szentelte fel Kolmár József esperes-lelkész

1840-ben az egyház legelôkelôbb hölgyei megalapították a Kebelbeli refor-
mált t. cz. asszonyegyesületet, az Úrasztalához szükséges kenyér beszerzésére. 
Az egyesület jegyzôje Jókay Károly ügyvéd volt.

Mivel az egyház tagjai közül többen nem teljesítették adófi zetési kötelezett-
ségüket, 1846 decemberében elhatározták, hogy a hátralékosokat törvénye-
sen kényszerítik fi zetésre, majd az 1847. január 24-i közgyûlésen azt is elren-
delték, hogy az egyházi adószedô presbiterek mellé egy-egy ügyvédet is beosz-
tanak, amire Domonkos János, Asztalos István, Jókay Károly, Komáromi Já-
nos, Nagy Albert, Komáromi István és Nagy Sándor ügyvédek vállalkoztak. 

1848. február 13-án lemondott Kossár Ferenc városi fôbíró a fôgondnoki 
tisztségrôl, helyét Beöthy Zsigmond szolgabíró vette át. Az 1848. március 
26-i közgyûlésen Beöthy Zsigmond fôgondnok megemlékezett a március 15-i 
eseményekrôl, a nemzet szabadságának a kivívásáról. 1848. május 6-án Beöthy 
lemondott a fôgondnokságról, mert az elsô magyar független minisztériumba 
fogalmazónak nevezték ki. Helyét Asztalos István ügyvéd foglalta el.

Az 1848. június 19-i közgyûlésen Vály István professzor, egyházi jegyzô je-
lentést tett a révkomáromi református egyház híveinek számáról, amely 5030-
at tett ki, az alábbi megosztásban: Révkomáromban: férj, nô özvegy: 2157, fi ú-
gyermek: 1115, leánygyermek: 1020, férfi cseléd: 245, nôcseléd: 264, összesen 
4804 fô volt; az Újszônyi fi liáléban: férj, nô özvegy: 110, fi ú és leánygyermek: 
49-49, férfi  cseléd: 12, nôcseléd: 8, összesen 226 fô volt.
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Az 1848. szeptember 17-i nagy komá-
romi tûzvész után a város, Tóth Lôrincz 
országgyûlési képviselô beszédére 300.000 
Ft-ot kapott a károk enyhítésére a kincstár-
ból, amelybôl a gyülekezet 8000 ezüst forint 
kölcsönt vett igénybe.

1849. március 29-én az osztrák bombázások 
következtében a templomot és tornyát számos 
találat érte, a keletkezett tûzben pedig a temp-
lom és a torony tetôzete leégett, a harangok elol-
vadtak, az óra pedig tönkrement. Az istentiszte-
leteket ideiglenesen az evangélikus templomban 
tartották. Elôször a harangokat szerezték be. A 
legnagyobb költségeit Szarka János presbiter és 
családja vállalta, a másik kettôét a gyülekezet. A 
harangokat Glóger Kálmán harangöntô készí-
tette a templom udvarán felépített kemencében 
és az udvaron felállított haranglábon helyez-
ték el ôket ideiglenesen. A toronyóra Kiss Zsig-
mond órásmester munkája. A templom újjáépí-
tését csak 1849-ben kezdték el.

Idôközben Asztalos István fôgondnok lemondott és a tisztséget ismét Beö-
thy Zsigmond vette át. 1873-ban lemondott Nagy Mihály püspök, aki 28 évig 
töltötte be ezt a hivatást. A püspök 1878 márciusában meghalt, a közgyûlésen 
március 31-én Foghtüy Dénes fôügyész emlékezett meg a fôpásztorról. Utód-
jául hosszas vita után Pap Gábor vilonyai lelkészt, egyházkerületi fôjegyzôt 
választották, ünnepélyes beiktatására 1874. szeptember 20-án került sor. Le-
mondott Pulay Kornál fôgondnok és több jegyzô is. Fôgondnok Kálmán Ru-
dolf vármegyei fôjegyzô, fôjegyzô Kossár Dezsô királyi ügyész, aljegyzô Kon-
koly Thege Kálmán lett 3 évre.

1876. október 29-én a tanügyi bizottság elhatározta, hogy az újszônyi re-
formátus tanulók vallásoktatására nézve megkeresik a községet, hogy nem le-
hetne-e felállítani Új-Szônyben egy olyan községi iskolát, amelyben az egyik 
tanító római katolikus, a másik pedig a református vallású volna és a refor-
mátus tanító a vallást is tanítaná. Az új-szônyi római katolikus iskolába járó 
református gyerekek eddig nem részesültek ugyanis vallásoktatásban, ezért a 
presbitérium megbízta a lelkészi hivatalt hogy beszélje meg a dolgot az érin-
tett szülôkkel.

Az egyházi könyvtárat, amely 600-700 kötetbôl állt, Both János algondnok 
1875-ben a torony alatti tágas helyiségben helyeztette el. Sulacsik Lajos orgo-
nista-kántor, könyvtáros, 10 pontból álló könyvtárszabályzatát a presbitérium 
1876. május 21-én elfogadta.

Az osztrák bombázások
1849. március 19-én

Komárom a tûzvész után
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Az egyház 1906. évi jelentése szerint az istentiszteleteket Antal Gábor 
lelkész, Vargha Sándor hitoktató lelkész, Tóth Kálmán segédlelkész, de-
cember 1-ig nagy Kornél, onnan kezdve Besse Lajos püspöki titkárok tar-
tották. A 9 alkalommal kiszolgáltatott úrvacsorát 150-200 fô vette magá-
hoz. A szegények segélyezésére szolgáló egyházi alapítványokat külön vá-
lasztották a többi alapítványtól, hogy jövedelmük így a szegények ellátásá-
ra fordítódjon. A református egyházban a tankötelesek száma 6-15 évesig: 
826 fô, közülük a községi iskolába 216 fi ú és 232 lány, a monostori iskolába 
3 fi ú és 1 lány, a községi gazdasági iskolába 34 fi ú és 57 lány, az ipariskolá-
ba 57 fi ú, az újvárosi elemi iskolába 12 fi ú és 17 lány, az újvárosi ismétlô is-
kolába 12 fi ú és 17 lány, a gimnáziumba 33 fi ú, a polgári fi úiskolába 40 fi ú, 
a polgári lányiskolába 24 lány, a katolikus elemi iskolába 6 református fi ú és 
15 lány járt. Utóbbiak a községi iskolákba járókkal együtt részesedtek val-
lásoktatásban. Bocskai (Bécsi béke 300. évfordulója) és Rákóczi (a fejede-
lem és társai hamvainak hazaszállítása alkalmából) emlékünnepélyt tartot-
tak, amelyen közremûködött a két énekkar is, Sulacsik Lajos kántor és Kor-
sós Ambrus karvezetô segítségével.24

1915-ben Kecskés János és Szûcs Lídia „ösztöndíjalapítványt” tettek 100 
korona értékben, az elsô világháborúban elesett fi úk, Kecskés Zsigmond em-
lékére.25

1919. január 10-én a csehszlovák hadsereg megszállta Komárom északi ré-
szét. A megszálló csapatok parancsnoka, Egidio Macaluso olasz ezredes a lel-
készi szolgálatot engedélyezte, de a püspöki hivatalt át kellett helyezni Pápá-
ra, a lelkészt pedig Dél-Komáromba. Németh István püspök-lelkész tehát Pá-
pára távozott, az egyház vezetését pedig Vargha Sándor másodlelkész és Vágó 
Ede segédlelkész látták el. Komárom megszûnt püspöki székhely lenni. Komá-
rom még egyszer megpróbált püspöki székhellyé válni, amikor a visszacsatolás 
után, 1943-ban meghívták lelkésznek a Pápán székelô Gyôry Elemér dunántú-
li püspököt, aki azonban elutasította a felkérést.

1925-ben Jókai Mór születési centenáriumán emlékgyûlést tartottak.
1930-ban, Galambos Zoltán lelkészsége idején megalakult a Diakónus Tes-

tület és megjelent a gyülekezet folyóirata, a Kis Tükör.
1938-ban felépült a Timotheus Árvaház. 
1938. november 6-án a Felvidék nevében Fülöp Zsigmond polgármester, 

a református egyház fôgondnoka köszöntötte Horthy Miklós kormányzót, és 
a református igazgatótanító felesége, Pázmány Dénesné nyújtotta át a szeretet 
virágcsokrát a kormányzónénak.26

Az 1945-ös év az egyház történetében a legnehezebb évek egyike volt. Ga-
lambos Zoltán jelentésébôl tudjuk, hogy „A világi imahetet már csak a Kollégi-
um pincéjében levô óvóhelyen lehetett megartani, ahová január elejétôl egyre többen 

24 Antal Gábor: A Rév-Komáromi Ev. Ref. Egyház Évkönyve az 1906. évrôl. Komárom 1907, 1-11.
25 Dokumentum az Egyházi Irattárban. Farkas Gáspár közlése
26 Cséplô 2012
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húzódtak le ágyastól, kofferekkel és drágaságaikkal. Itt már nemcsak esténként tar-
tottunk áhítatot, hanem minden reggel 9 órakor.”

Fülöp Zsigmond polgármester
Horthy Miklóst köszönti

A bombázások egyre súlyosbodtak, és nagyobb városrészekre is kiterjedtek. 
Az állomások mellett a városnak az utcái is bombacélpontul szolgáltak. Meg-
nehezedett a város élete, sok kár érte a házakat, többen meghaltak. Problémák 
merültek fel a temetéssekkel kapcsolatban is, mivel nem volt ember, aki ellássa 
a halottakkal kapcsolatos teendôket.

Komáromi Soli Deo Gloria vezetôk
konferenciája 1940-ben
Bal szélen Galambos Zoltán lelkipásztor és 
dr. Soós Géza országos fôtitkár

Volt, akinek még koporsó sem jutott. A temetôben több sírt is bomba- és 
lövegkár ért, köztük Pap Gábor püspökét, de több találat érte a kollégiumot 
is. Egyre kevesebben vettek részt a templomi istentiszteleteken, több alka-
lommal a papok mentek ki a családokhoz. Az egyházi teendôket Antal Gá-
bor hitoktató, Tóth Mihály és Kossár András káplánok látták el, de mene-
kült lelkészeket is alkalmaztak. Nagypénteket már csak az óvóhelyeken kezd-
ték el, ekkor ki sem nyitották a templomokat. Március 30-án bejöttek az oro-
szok. Ettôl kezdve sok kellemetlenség érte az óvóhelyi lakókat, akik elhatá-

Pázmány Dénesné
a Kormányzónét köszönti
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rozták, hogy felmennek a Kollégiumba. Áprilisban az orosz parancsnokok 
megengedték a harangozást, szabadságot adtak az egyházi életnek és igyekez-
tek békebeli életre rábírni a lakosságot. Húsvétkor tartottak egy rövid isten-
tiszteletet, melyen igen kevesen vettek részt, akárcsak az úrvacsorán. Ugyan-
akkor lassan megindult az élet. a hívek adakozásából renoválták a templom 
és a Kollégium tetejét és helyrehozták a templom ablakait. „A lutheránus egy-
házi vezetést újból át kellett venni, mert a lelkészük (Fadgyas Aladár) elmenekült, 
a segédlelkészt pedig kiutasították Antal Gábor hitoktatónkkal együtt. Az evangé-
likus testvéreknek ez éven is legalább 6-8 hónapig mi voltunk a lelkészük. Ügyük-
ben eljártam a szlovák evangélikus esperesi és püspöki hivatalban.” - írta Galam-
bos Zoltán lelkész.

Októberben az egyházi munka lassan megindult. Megkezdôdött a vasárna-
pi iskola is, nôk és a férfi ak bibliaköre, növekedett az adakozók száma is. Több 
ezer korona értékû élelem gyûlt össze. Megszaporodott a lelkipásztorok mun-
kája a szlovák nyelvû hitoktatás és levelezés következtében. Az egyházi vagyont 
sikerült megôrizni.

„A presbitériumból meghalt: Dr. Czirják János kézdimárkosfalvi menekült lel-
kész, aki nálunk alkalmaztatott, Pati Nagy Sándor tiszteletbeli algondnok, az egy-
ház nagy jótevôje, Továbbá a következô presbiterek: Banai Tóth Pál, Luka Péter, 
Galgóczy János, Mézes Sándor, Bajcsi Ferenc. A diakónus testületbôl: Tótik Lajos, 
Nagy Ferenc.”27

1948-ban a kitelepítettektôl vettek búcsút. A kitelepítések emlékére a dél-
komáromi Kecskés László Társaság állított emléket a templomban

27 Galambos Zoltán: Beszámoló a révkomáromi református keresztyén szent eklézsia anyagi és 
népmozgalmi életérôl 1945. évrôl. In: Szerk.: Fazekas Zsuzsanna: Rész szerint …Komárom 
2014, 137-146.

A Kitelepítettek emlékéreA református templom belseje
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A református templom
belseje az emlékmûvel

1949-ben
az evangélikus egyház
Gályarab-ünnepséget
rendezett Berencs váránál, 
ahol a komáromi
református egyház nagyobb 
csoporttal volt jelen
Galambos Zoltán
lelkipásztor vezetésével

A reformáció 400. és 450. 
jubileumára is egy-egy
emléktáblát helyeztek el a 
templomban
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A Révkomáromi Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja a Kis Tü-
kör, amely 1943-ban az Elsô Magyar Országos Szaksajtó Kiállításon elismerô 
oklevelet kapott. Az újság újabb számai 2000-tôl jelennek meg.

Az 1786. június 14-i presbiteri ülésen határozatot hoztak arról, hogy 
1787 tavaszán templom építésébe kezdenek. E célból a városi téglaégetôbôl 
40.000 db téglát vásároltak, a faanyag beszerzésével Czika Péter és Csizmadia 
György presbitereket, Nyergesújfaluról a terméskô megvételével Madari István 
fôkurátort és Csajághy Máté presbitert bízták meg. Ennek a szállítására Thaly 
Sándor a hajóját ajánlotta fel. A kômûvesmunkát Braunschweiger Gáspár, az 
ácsmunkát Majer Bertalan kapta meg.

A Templom
Az építkezést 1787. március 13-án kezdték meg a parókiális épület kertjé-

ben és 1788. december 18-án szentelték fel, nagy ünnepélyességgel.

A nap délelôttjén Halász József superintendens tartott szent beszédet, majd 
Péczely József prédikált, délután pedig Mindszenthy Sámuel tartott istentiszte-
letet. A templom építése 19.904 forintba került, amelyet adományokból, és az 
egyházi bevételekbôl fedeztek, de hozzájárult a hívek napszáma és a híres ko-
máromi szekeresgazdák sok ingyen fuvarja is. 

A berendezés nagy részét szintén a hívek vállalták magukra. A templom – 
ekkor még fából lévô - tornyába azonban csak 1792-ben költözött három (6 
mázsa 38 font, 4 mázsa 29 font és 217 font nagyságú) harang, melyeket Mendl 
Gáspár gyôri harangöntô mester készített 894 Ft-ért.

Építési tábla a templom fôhomlokzatán

A felszentelés idôpontja a templom belsejében,
a fôbejárat fölött



26

Komárom látképe
1811. évi mesterlevélen,
háttérben a református templom 

Orgonát 1806-ban tudtak vásárolni 3700 forintért Bohák János bécsi 
orgonakészítôtôl. Az orgona költségét a hívek fedezték. Az 1806. október 19-i 
istentiszteleten már az új orgona hangja kísérte a felavató XXXIII. zsoltárt. Az 
impozáns méretû templomra 1818-ban szavazták meg egy kôtorony építését. 
Még abban az évben elkészült az alap, de anyagi problémák miatt a torony építé-
se csak 1829-ben kezdôdött meg. Szarka János, Csepy Zsigmond, Thaly József, 
Molnár Márton, Farkas István kurátorok és a presbitérium tagjainak másfél évti-
zedes áldozatos munkája eredményeként végre elkészült a torony, amelyet 1833. 
január 17-én Kolmár József esperes-lelkész szentelt fel. 1837-ben új harangok is 
költöztek a toronyba, melyeket egy pesti harangöntô készített. Az 1849. márci-
us 20-i bombázások következtében a templom tetôzete leégett és a harangok el-
olvadtak. A tetôzetet 1850-ben Dechi Sándor algondnoksága alatt kijavították, a 
tûzben elégett harangokat Maár Péterné Szarka Julianna, Szabó Mihály presbiter 
és neje, Csajághy Zsuzsanna, valamint Katz József presbiter és Száky Zsigmond 
adományából sikerült pótolni. 1838-ban a presbitérium megbízta Rauschmann 
József budai órásmestert toronyóra készítésével, aki 640 Ft-ért vállalta.

Az órát az órásmester 1839. június 26-án állította fel a toronyban. 1824. 
május 29-én új padsorok elhelyezését határozták el, akkor készült a Jókai-csa-
lád padsora is. 

1902-ben a templomban ablakcsere volt, belsejét újra festették, a padsorok 
közeit és a szószék elôtti területet keramitlapokkal kirakták. A szószék elôtt el-
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helyezték Nm. Darányi Ignác M. Kir. Földmûvelésügyi miniszter ajándékát, egy 
mûvészi faragású, tölgyfából készített Úrasztalt, ami köré rácsos kerítést készítte-
tett. Bevezették a gázt, melyet fûtésre és világításra egyaránt használtak. Fûtésre 
4 db kétsoros égôkkel felszerelt díszes kályhát állítottak be, világításra pedig a 
középsô padsor négy sarkára egy-egy oszlopra többkarú csillárt állítottak fel, egy 
lámpát a szószék mellé, egyet-egyet pedig az orgona két oldalára helyeztek. A 
munkálatok utáni ünnepélyes templomszentelésre 1902. október 5-én került sor.

Vargha Sándor lelkészsége idején került elhelyezésre a templomban az elsô 
világháborúban elesett hôsi halottak emléktáblája. Leleplezésére 1922. de-
cember 3-án került sor Marcsa Sándor alistáli lelkész és Vágó Ede hodosi lel-
kész közremûködésével. A Komáromi Kovács Pál iparmûvész terve alapján a 
pozsonyi Mahr cég készítette el a táblát carrarai márványból, keretét morva 
homokkôbôl. A táblán 91 hôsi halált halt magyar református aranyba vésett 
neve olvasható. Az emléktábla mögött a falban Török András neves komáromi 
mûlakatos mester által ajándékként készített vasdobozban elhelyezték az elesett 
hôsök életrajzát, örök emlékül. 

Rácsos kerítés a szószék körül

GázkályhaÚrasztala

A Jókai-család padsora
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Az I. világháborúban elesett
református hôsök emléktáblája

A dolovai nábob leánya,
1922. június.
Állnak: Csepy Károly,
Töltény Imre,
Szentendrey István,
Kollár Lajos,
Németh Gyula, Lelkes Rudolf, 
Vörös Dezsô, Vörös Béla;
Ülnek: Hegyi Lajos, Bóna János, 
Nagy Mariska,
Vargha Sándor rendezô,
Nagy Zsófi ka, Szép János,
Hegyi Zsigmond;
Fekszik: Mórocz Péter

Az emléktábla költségeit többek között a perselypénzekbôl, közadako-
zásból, vallásos estélyeken befolyt adakozásból, gyûjtésekbôl és a Refor-
mátus Ifjúsági Egyesületnek „A dolovai nábob leánya” címû elôadásának 
a jövedelmébôl28 fedezték. 1922 nyarán azonban még hiányzott a tábla 
árából, ami 10.000 koronát tett ki, 1000 korona, ezért a Református If-
júsági Egyesület gyûjtést szervezett. Az 1922. június 9-én kibocsátott 
Gyûjtôíven a következô áll: „Emlékezzetek! Akik maguk is ott jártak a sira-
lom völgyében és szerencsésen hazajöttek, - azok is, akik oly sokat aggódtak ked-
veseikért,- azok is, akiknek senkiért se kellett aggódniuk,- emlékezzetek arra a 
sok szegény és derék emberre,- akik soha többé nem jöhetnek vissza és akiknek 
emlékét csupán y márványba vésett aranybetû ôrzi meg. Emlékezzetek és adja-
tok szívesen!” Megindító szavukra összegyûlt a hiányzó összeg.29

28 Vargha Sándor: Emlékkönyv a Komáromi Református Egyháznak az 1914. évben kitört vi-
lágháborúban áldozatul esett hôsi halottjai emléktáblájának leleplezésérôl. Komárom 1923

29 Gyûjtôív a KGYM gyûjteményében
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1923. szeptember 20-án 
Gyalókay László a templomban tar-
totta székfoglaló beszédét a Komá-
romi Ref. Egyházmegye esperesi 
székébe történt beiktatása alkalmá-
val.30

Az elsô világháborúban elvitték 
a templom harangjait, ezért a gyüle-
kezet 1927-ben gyûjtést indított új 
harangok öntésére. 1929. szeptem-
ber 15-én avatták fel a két harangot, 
elôször a templomban tartottak is-
tentiszteletet, utána átvonultak a 
Kollégium udvarára, ahol a két fel-
koszorúzott és felvirágzott harang 
a szekeresgazdák lovasbandériuma 
között két stráfkocsin várta a fel-
avató ünnepélyt. A 450 kg súlyú 
kisebbik a „Gazdák harangja”, mi-
vel költségét a szekeresgazdák áll-
ták, a 710 kg súlyú nagyobbik pe-
dig a „Jókai-harang”, ennek a költ-
ségét a gyülekezet vállalta magára. 
Ezzel ismét három harang került 
a toronyba, az 1890-ben felavatott 
1370 kg-os nagyharangot ugyanis 
nem vitték el. 

30 Székfoglaló beszéd, melyet tartott Gyalókay László esperes a komáromi reformátusok temp-
lomában 1923. szept. 20-án, a Komáromi Ref. Egyházmegye esperesi székébe történt beik-
tatása alkalmával. Komárom 1924

Gyalókay László esperes és Nagy Nándor 
fôispán 1939-ben

Harangfelhúzás 1929. november 15-én
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A „Gazdák 
harangja”
és a „Jókai
harang”

A harangok 
elôkészítése
a templomba 
szállításra

A harangok
kísérése
a templomba
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Az 1930-as években be-
vezették a villanyvilágítást 
és 1942 szeptemberében el-
készült a kovácsoltvas csillár 
a templom megvilágítására, 
melyet Sima Sándor buda-
pesti mûlakatos készített. 

1932-ben renoválták a 
tornyot, 1977-ben évek-
ben megtörtént a templom 
külsô falának a javítása, bel-
sejének átfestése, a csillag és 
a gömb újra aranyozása.

A második világháborúban
elesett református hôsök

emléktáblája
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Szekeresgazdák
a templom elôtt
1943-ban

A templom udvarán jelenleg több 18-19. századi sírkô áll, melyeket a refor-
mátus temetôbôl szállítottak ide. Itt áll a lebontott érsekújvári erôd Komáro-
mi kapujának kapukerete, melyet 1954-ben vásárolt meg Galambos Zoltán lel-
kész a katonakórház bontásakor. A templom udvarán található a volt segédlel-
készi lakás.

A Kollégium

A református iskola idôvel kicsinek bizonyult, ezért a presbitérium 
1793. április 4-én elhatározta a meglévô épület részben közadakozásból 
történô felépítését, és egyben kérvényezték az iskola fôiskolává fejleszté-
sét is. Az uralkodó 1794-ben hozzájárult. A Kollégium a templommal 
szemben, a Szombati és Mórocz-féle telken 1796 végére épült. A tanuló-
kat 1797. január 2-án vezették át a régi iskolából az újba, ahol minden osz-
tály saját tantermet kapott. Homlokzatán a következô szövegû emléktáb-
la található: 

MUSIS POSITUM 
SUMPT. ECCL.

REF. COMAROM 
MDCCXCVI

(Múzsák Otthona.
Emelte a

Komáromi
Református
Gyülekezet)

Régi sírkövek a templom udvarán
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A fôiskola elsô professzora Katona Mi-
hály lett, a kiváló tudós, aki már, mint 
búcsi lelkész jelentette meg 1814-ben Ko-
máromban, Weinmüller Franciska nyom-
dájában, „A Föld mathematicai leirása” 
címû mûvét. A megjelenést apósa, a komá-
romi református egyház gondnoka, Szarka 
János 1000 forinttal támogatta.31

1 A Kollégium udvarán látta meg Csokonai 
elsô ízben Vajda Júliát, aki a franciák ellen készülôdô magyar nemességnek 
tartott zászlóavatási ünnepségen „A nemes magyarságnak felülésére” címû 
Csokonai-verset szavalta.

1807. április 26-án II. Ferenc császár és király, Komáromban jártakor meg-
tekintette a református Kollégiumot, belátogatott az egyes osztályokba, meg-
szólította Farkas János lelkészt és Ecsedi János professzort. A Kollégiumnak 
hét évig volt Jókai Mór a diákja, elsô versét 1932-ben tanárának, Székely Sán-
dornak a névnapjára írta: „Éltesd uram tanitómat,/Tartsd meg az én Rectoromat,/
Hogy a jóra vezéreljen,/Hogy az ördög kárt ne tegyen/Az én lelkemben.” Tanárai kö-
zül kiemelkedik még Váli Ferenc, aki sógorává lett. Jókai több munkájában is 
írt a Kollégiumról: Az én életem regénye, Az én iskolatársam, Hogy kezdtem 
én a kertészkedést? A szatyor címû elbeszélésben a következôképpen írt iskolá-
járól: „Az én idômben a komáromi kollégium volt a Felvidék Mekkája, ahova nem-
csak a megyebéli fi atalság, de a szomszéd Pozsony megye és az akkor még erôsen né-
met Fô-Pozsony városának ifjú nemzedéke is begyülekezett. …A „musis positum” 
épület szellemfénye szétragyogott az egész Felvidéken.”

Az algimnázium elvégzése után a diákság rendszerint Pápán folytatta ta-
nulmányait. Komárom háromszor is szerette volna megszerezni a fôiskolai 
rangot (1800-1804, 1842-1845 és 1892) de végül nem sikerült. A Kollégium-
ban három ízben is hadikórházat rendeztek be és rendeltek el tanítási szünetet: 
1809-ben az erôdépítésen dolgozó munkások között kitört malária miatt (ek-
kor tartózkodott itt a Napóleon elôl menekülô I. Ferenc császár is), 1848/49-
ben a szabadságharc idején és csak 1849. december 10-én kezdôdött meg ben-
ne újra a tanítás, végül az I. világháború idején. A szabadságharc után 1869-ig 
községi népiskola, 1912-ig polgári fi úiskola mûködött a falai között.32 A pol-
gári iskola elköltözése után üresen álló Kollégiumban a gyülekezet és a vallá-
sos egyesületek céljaira fenntartott helyiségek meghagyásával két magánlakást 
egy pénzintézet céljaira megfelelô helyiséget és még egy lakást alakítottak ki az 
emeleten, az egyházfi  céljaira. Ezt a lakást ekkor Vargha Sándor hitoktató lel-
kész lakta. Egy tantermet pedig a Komáromi Ref. Keresztény Ifjúsági Egyesü-
let céljaira, nagyobb ünnepek és gyûlések tartására rendeztek be.

31 http://felvidek.ma/2013/02/hazajaro-katona-mihaly-munkassaga/ (Letöltés: 2017. 02. 06. )
32 Dr. Szénássy Zoltán: Komárom. A református kollégium. In: Honismereti Kiskönyvtár 39. 

szám. Komárno 1996
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Tanítóképzôsök 
1936-ban

Tanítóképzôsök 
1938-ban

Tanítóképzôsök 
ballagása
1942-ben
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A püspöki hivatal számára a segédlelkészi szobát átalakították irattárnak. 
Ezeken kívül több kisebb átalakítás történt, fürdôszobát építettek, a segéd-
lelkészi lakásokba bevezették a gázt és a vizet.33 Végül 1935-ben az eklézsia 
és az egyházkerület közös elhatározásából létrejött a Komáromi Reformá-
tus Tanítóképzô Intézet, melynek újjáélesztésében nagy érdemei voltak Fülöp 

33 Antal Gábor: Komáromi Ref. Egyház Évkönyve az 1912. évrôl. Komárom 1913, 15-16.
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Zsigmond fôgondnoknak, komáromi városbírónak és Galambos Zoltán lelki-
pásztornak. Az intézet a második világháború végéig mûködött. 1924 és 1930 
között önkéntes adományokból a Kollégium díszes vaskerítést és kaput kapott.

1945. január 9-én egy légiakna az éppen hazasietô dr. Czirják János 
kézdivásárhelyi-háromszéki menekült lelkészt találta el a Kollégium utcai kapujá-
hoz közel, s ugyanakkor erôsen megsebesült Ivanics Ilona volt diakonissza is. A 
lelkész belehalt sérüléseibe, sírja a komáromi református temetôben található. A 
templomnak még meglévô ablakait elpusztította ez a bombatámadás, s a Kollé-
gium utca ablakai is betörtek. A lelkész a református temetôben nyugszik. Janu-
ár 29-én este két bomba esett a Kollégium tetejére. Emellett minden ajtó, kapu 
és ablak betört. A lelkészi hivatal, a termek és a lelkészlakás is romokban állt. Sze-
rencsére a hívôk már másnap nekiláttak a problémák megoldásának.

Az 1990-ben bekövetkezett politikai változások eredményeként Komárom 
ismét püspöki város lett és az épület nagy részét a református Zsinati Elnök-
ség foglalta el. 1994-tôl 2004-ig pedig falai között mûködött a Calvin János 
Teológiai Akadémia

Calvin J. Teológiai Akadémia
Komáromban 1991-ben indult meg a katechetikai szeminárium, egy év 

múlva, a szemináriumból megalapították a Calvin János Teológiai Intézetet, 

Czirják János sírköveA Kollégium épülete a háború után
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ahol eleinte lévitaképzéssel foglalkoztak. 1994-ben megszûnt a lévitaképzés és 
az Intézetbôl a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkészképzô inté-
zete lett. A második világháború után 1990-ig csak Prágában volt teológus-
képzés, illetve az 1990-es évektôl Felvidékrôl sokan Budapestre, Sárospatakra 
mentek teológiát tanulni. A Calvin J. Teológiai Akadémia 1994. október 9-én 
indult. Az 1. évfolyamban 13 nappali és 13 levelezô diák volt és összesen 13-an 
végeztek. Az 1990-es évek végén 11-12 fôs osztályok voltak, de 50-60 fô volt a 
jelentkezôk száma. Hallgatói Szlovákián kívül a Kárpátaljáról, Magyarország-
ról, Erdélybôl, Horvátországból, Szerbiából, Hollandiából jöttek, a tanárok 
pedig Magyarországról, az USA-ból, Hollandiából, Németországból, Csehor-
szágból és persze helybôl.

2004 szeptemberében megnyílt a Selye János Egyetem a Teológiai, a Gaz-
daságtudományi és a Tanárképzô Karral. A Gazdaságtudományi Kar pedig 
eredetileg a Corvinus Egyetem kihelyezett kara volt, a Református Teológiai 
Kar pedig a Calvin J. Teológiai Akadémiát integrálta.

A 2000-2015-ig végzett teológusok betöltötték az üres parókiákat, a se-
gédlelkészi helyeket és az intézményi helyeket. Ezen évfolyamok végzôsei 
közül szolgálnak a hadseregnél, s vannak missziói, diakóniai és ifjúsági lel-
készek is köztük. 2016-ban 2 fô végzett nappali tagozaton, ebbôl egy a dok-
tori iskolába jár, egy pedig gyülekezetben szolgál. Jelenleg kizárólag nappa-
lis képzés van, de a hallgatók kérhetik az individuális tanterv szerinti kép-
zést, így a hallgatók 2/3-a szombatonként jár konzultációra. A Teológiai 
Kar oktatja a Tanárképzô Kar hitoktató szakos hallgatóit. Jelenleg a Teo-
lógiai Kar 5 programjában 80 hallgató tanul. A programok a következôk: 
missziológia, diakónia (2010-tôl), ami 2011-ben a szociális munka, majd 
egy névváltoztatás folytán szociális gondoskodás programmal egészült ki, 
elôször alapfokozatú, 2017-óta mesterszintû képzésben; osztatlan 5 éves a 
lelkészképzés, 3 éves nappali tagozatos és 4 éves levelezôs képzés teológia 
PhD-fokozat megszerzésére. A karnak 8 fôállású oktatója van, 5 óraadója és 
1 adminisztrációs munkatársa. 

A Calvin J. Teológiai Akadémia sem szûnt 
meg, ez jelenleg a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház lelkésztovábbképzô, felnôtt-
képzô és tudománymûvelô intézete az egy-
házon belül. Segíti a teológiai kar munkáját 
a lelkész-oktatásban, pl. a 40.000 kötetes teo-
lógiai könyvtárával, amelyet Molnár László és 
Czinke Zsolt lelkész-könyvtárosok kezelnek, 
kezeli a pályázatokat, konferenciákat szervez, 
könyvkiadással foglalkozik.
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A Teológiai 
Kar
Könyvtára

Az
Akadémia
egykori
kollégiuma

3 éve egy 6 tagú igazgatótanács vezeti, melynek alanyi jogon tagjai a min-
denkori püspök, jelenleg ft. Fazekas László, a mindenkori dékán, Mgr. Lévai 
Attila, PhD, 2 fôt delegál az egyház, ôk Géresi Róbert püspök-helyettes és So-
mogyi Alfréd, valamint 2 fôt delegál a teológiai kar, dr. Öllôs Erzsébet és Mgr. 
Czinke Zsolt töltik be ezt a funkciót.34

34 Mgr. Lévai Attila, PhD, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánjának szíves 
közlése
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Egyesületek
Dr. Körtvélyesi Piroska

A Révkomáromi Protestáns Nôegylet35

„Áldjátok az Urat minden ô serege:
ô szolgái, akaratának teljesítôi!”

Zs. 103, 21 

A mindenható jó Isten kegyelmébôl és mindenekre kiterjedô gondviselé-
se folytán a Komáromi Protestáns Nôegylet 2017-ben már megalakulásának 
136. évét ünnepli.

Vajon van-e az emberi léleknek nemesebb hivatása, rendeltetése, mint 
az elesettek felemelése, támogatása, a szegények segítése és a kisgyermekek 
felruházása? Áldott legyen azok munkája, akik egyesületünk alapkövét le-
tették és azoké, akik ezen a sziklaszilárd alapon felépítették a jótékonyság 
egyesületét. Nagy hála és elismerés illeti meg azokat, akik bármely csekély 
munkával is segítettek eme egyesület felemelésében, és az elôdökhöz mél-
tóan munkálkodnak ma is az egyesület fenntartásán és erôsítésén. Mi lett 
volna, ha az Isten, a kegyelem Istene az elôdeink áldozatos jótékonysági te-
vékenységét és a mi munkánkat nem segítette volna? Ô biztosította, hogy 
a jótékonyság gyakorlásában soha ne fáradjunk el, s fokozott erôvel mun-
kálkodjunk az emberbaráti szeretet ápolásán és embertársaink problémái-
nak megoldásában.

A nemes lelkek egyesületünk megalapítása elôtt is iparkodtak a nyomort, 
a szenvedést tôlük telhetôen enyhíteni, de egyesek segítô karja nem jutott el 
mindenhová, talán éppen oda nem, ahol arra a legnagyobb szükség lett vol-
na. Sokan látták szükségét annak, hogy segélyakciót kell szervezni, melynek 
keretében felkeresték azokat a rászorulókat, akik kérô szavukat felemelni nem 
merték, vagy restellték. Többen látták értelmét, hogy szükség lenne egy olyan 
egyesületre, amely jótékonyan segíti a rászorulókat. Csak a kezdeményezô lé-
pés megtételére volt szükség, hogy ez az egyesület megalakuljon, s ez nem is 
késett sokáig.

A komáromi református egyház presbitériuma 1880. év telén indíttatva 
azon körülményektôl, hogy a szegény tanköteles gyermekek részére a hívek 
között rendezett könyöradomány-gyûjtés a szükségletet rendszerint nem fe-
dezte, továbbá, hogy városunkban akkor már úgy a római katolikus, mint az 

35 A Nôegylet történetét kérésünkre dr. Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Protestáns Nôegylet 
elnöke állította össze az alábbi irodalom alapján: A Révkomáromi Protestáns Jótékony 
Nôegylet Alapszabályai. Komárom 1912; A Révkomáromi Protestáns Jótékony Nôegylet ki-
mutatása 1900. évrôl. Komárom 1901; A Révkomáromi Protestáns Jótékony Nôegylet év-
könyve az 1905. évrôl. Komárom 1906; A Komáromi Protestáns Jótékony Nôegylet évköny-
ve az 1931. évrôl. Komárom 1932; Ft. Fazekas Lászlóné: A Komáromi Protestáns Nôegylet 
szolgálata; Dr. Körtvélyesi Piroska: A Komáromi Protestáns Nôegylet ötéves munkájának 
értékelése; Nt. Tuba Lajos: A Komáromi Protestáns Nôegylet rövid története
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izraelita hitközségnek volt felekezeti segélyezô egyesülete – megbízta boldog 
emlékezetû Pap Gábor püspök és Molnár Ádám fôgondnok urakat, hogy egy 
református segélyezô egylet megalakítása végett intézzenek a helybeli reformá-
tus nôkhöz felhívást. 

A felhívás élénk visszhangra talált, s az 1881. január 9-ére összehívott ér-
tekezleten megjelentek: Pap Gábor püspök-lelkész, Molnár Ádám fôgondok, 
Berinkei Antal, Berinkei Antalné, Nagy Vilmosné, Pogrányi Józsefné, Szé-
pe Pálné, Szentmiklóssy Dezsôné, Konkoly Thege Balázsné, Pap Gáborné, 
Jókay Károlyné, Bathó Bálintné, Boross Károlyné, Szalay Jánosné, Pôcze 
Józsefné, Szulacsík Lajosné, Katona Lajosné, Gál Zsigmondné, özv. Erdélyi 
Józsefné, Kecskés Jánosné, Fábián Józsefné, Rácz Dánielné, Bese Jánosné, An-
tal Jánosné, Szabó Sándorné, Villám Sándorné És Papp Elek.

Pap Gábor püspök úr lélekbemarkoló beszédében felvázolta az alapítandó 
nôegyesület magasztos hivatását, s a minden szépért és jóért lelkesedô nôket 
buzdította, hogy az egyesület megalakítása által karolják fel igaz szeretettel a 
nyomorban szenvedôk ügyét.

A beszéd hatása alatt az értekezlet a felvetett eszmét magáévá tette, s 
nyomban gyûjtést indított a jelenlevôktôl begyûjtött 36 forinttal, amely-
lyel lerakta az egyesületi vagyon alapját. Az értekezleten elhatározták, hogy 
az adományok és a tagok gyûjtése céljából aláírási íveket bocsátanak ki, s 
egyben testvéri szeretettel meghívták a csatlakozásra az evangélikus egy-
ház híveit is. A gyûjtésre önként ajánlkoztak: Szépe Pálné, Szentmiklóssy 
Dezsôné, Katona Lajosné, Szulacsik Lajosné, Nagy Vilmosné, Pogrányi 
Józsefné, Boross Károlyné, Pap Gáborné, Kecskés Jánosné, Szalay Jánosné, 
Antal Jánosné. Tél közepén meleg szobáikat elhagyva, faggyal, hideggel 
nem törôdve, csak a nemes célt szemeik elôtt tartva járták be a várost az 
áldozatot nem ismerô asszonyok. Fáradságuk sikere azonban nem ma-
radt el. Alig pár hét alatt 330 forint és 30 krajcár adományt és 207 ta-
got gyûjtöttek. Az elért eredmény által az egyesület életképességét bizto-
sították. Pap Gábor püspök úr az 1881. február 13-ra összehívott alaku-
ló közgyûlésen beszámolt az addigi elôkészítô munkálatokról. Egyúttal is-
mertette az egyesület célját. Elmondta, hogy a gyûjtôíveken a református 
hívek részérôl összegyûlt 330 forint és 30 krajcár adomány, s tagnak jelent-
kezett 207 aláíró. Az evangélikus hívek részérôl összegyûlt 129 forint ado-
mány, s 49-en jelentkeztek tagnak. Eszerint az egyesületnek a megalakulá-
sakor 678 forint 50 krajcár vagyona, 3 alapítója, 217 rendes tagja és 35 pár-
toló tagja volt. Ezzel a közgyûlés tagjai kimondták a Révkomáromi Protes-
táns Jótékony Nôegylet megalakulását. 

Az elôterjesztett Alapszabály tervezetet némi módosítással elfogadták. E 
tervezetben az egyesület célja a következôképpen volt meghatározva: „a rév-
komáromi szegény sorsú protestáns gyermekeknek iskoláztathatása, felruházása, 
azoknak valláserkölcsi, s szükséghez képest más tankönyvekkel, s egyéb tanszerek-
kel való ellátása, ha majd késôbb részint a kegyes hívek adakozásából létesítendô 
alaptôke kamataiból, és részint az évenként befi zetett tagsági díjakból befolyó 
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jövedelem az évi szükségleteknek fedezésére fordítható pénzerô lehetôvé teszi: a 
protestáns árváknak, özvegyeknek és a nyomorba süllyedt családoknak készpénz-
zel, ruházattal, élelmiszerekkel, gyógykezelés és gyógyszerekkel való ellátása, vagy 
munkaadás által való segélyezése.” 

Tisztviselôk választására került sor. Elnökké választották: Konkoly 
Thege Balázsnét, alelnökké: Pap Gábornét, pénztárossá: Berinkei Antalnét, 
számvevôvé: Mihályi Ferencnét, gondnokká: id. Bese Jánosnét, ruhatáros-
sá: Gulyás Ferencnét, titkárrá: Kossár Dezsôt, jegyzôvé: Tuba Jánost, or-
vossá: Penthe Boldizsárt, választmányi tagokká pedig 47 asszony-testvért 
választottak. Így hát az egyesület gondja már Pap Gábor püspök úr vál-
lairól az új tiszti karra szállt. Mint alapító tag és tanácsadó atyai szeretet-
tel és gondoskodással továbbra is tevékenyen részt vett az egyesületi élet-
ben és annak felvirágoztatásán. Az egyesület fennállásának megszilárdítá-
sát és biztos alapokra való fektetését célozta az egyesület választmányának 
azon elhatározása, hogy 1881. április 24-én kérvényt intézett nm. mélt. Ti-
sza Kálmánné, szül. Dégenfeld Ilona grófnôhöz, amelyben arra kérte, hogy 
kegyeskedjen elvállalni az egyesület védnökségét. A nemes szívû hölgy ele-
get tett a kérésnek és elfogadta a védnöki tisztséget. 100 forint anyagi tá-
mogatásban részesítette egyesületünket, így az alapító tagok sorába lépett. 
Továbbá az egylet részére 285 forint adományt gyûjtött, sôt nagylelkû 
közremûködésével az egyesületünket ama ritka kitüntetés érte, amely sze-
rint ô ap. kir. felsége 200 forint adományt utalványozott magánpénztárá-
ból egyesületünk javára. 

Az Egyesületi Tiszti Kar a következôképpen alakult: Az egyesület védnö-
ke: nm. Tisza Kálmánné, szül. Dégenfeld Ilona grófnô; Díszelnökök: ft. Antal 
Gábor, dr., a dunántúli ref. egyházkerület püspöke, fôrendiházi tag, komáromi 
lelkész, ft. Balog Elemér, dr., a dunáninneni ref. egyházkerület püspöke, po-
zsonyi lelkész; Tiszteletbeli tagok: Jókai Mór, Beöthy Zsigmond, Gelléri Sza-
bó János, Tóth Lôrinc, Ghyczy Kálmán; Tiszteletbeli tisztviselôk: Elnökök: 
Konkoly Thege Balázsné, Pap Gáborné, Berinkai Antalné, dr. Antal Gáborné, 
özv. Szépe Pálné, özv. Liszkay Jenôné; Pénztárosok: Ányos Lajos, Fülöp Etel-
ka; Titkárok: Kossár Dezsô, Tuba János, Szily János dr., Bátyai Mihály, Fülöp 
Zsigmond; Jegyzôk: Pap Elek, Tuba János, Mórocz Mihály. Ott találjuk töb-
bek között egyletünk jelenlegi tagjainak az ôseit, mint például Csinger, Csu-
kás, Kacz, Lelkes, Marcsa, Mórocz, Pati Nagy, Virágh, Weiss nevû családokat, 
akiknek leszármazottjai ma is a nôegylet tagjai.

Örömmel töltött el, amikor a nevek között megtaláltam Stoisits Ilonka 
néni (dr. Baštrnák Ferenc, nôegyleti tagunk nagymamája) és Seress Kriszti-
na néni nevét, akik alapiskolás tanítónôim voltak, továbbá az evangélikus egy-
házat képviselô dr. Zsombor Miklósné – Jolán nénit, magyar-pszichológia sza-
kos tanárnômet, aki egyúttal a komáromi Pedagógiai Iskola igazgatónôje is 
volt, Csízi Istvánné – Sárika néni középiskolai osztályfônökömet, Galambos 
Zoltánnét, Editke nénit, lelkipásztorunk nt. Galambos Zoltánnak a feleségét 
és a volt szomszédaink, az evangélikus Trugly család nevét.
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Az egylet fô bevételi forrásait a tagsági díjak, az ún. „Kóstolók” és szeretetven-
dégségek jövedelmei, továbbá a különbözô rendezvények bevételei, alkalomszerû 
adományok és felajánlások, valamint a tiszteletdíjak képezték. Hogy az egyesület 
kitûzött célját a már begyûlt vagyon csorbítása nélkül megvalósíthassa, a segé-
lyezéshez szükséges összeget kellett még elôteremtenie. E célból ún. „Kóstoló”-t 
rendezett, amely fényes sikerrel 849 korona 82 fi llér haszonnal járt. 

Ezen a megkezdett úton, lankadatlan buzgósággal haladt elôre az egyesület 
évrôl-évre arra törekedve, hogy a tagsági díjakból álló bevételeit azután éven-
ként a megtartott kóstoló jövedelmével fokozza. Késôbb álarcosbált és szere-
tetvendégségeket is szervezett. A bibliamagyarázattal, szabad elôadással, zené-
vel, énekkel, szavalással egybekötött összejövetelek oly népszerûségnek és láto-
gatottságnak örvendtek, hogy a kollégium nagyterme sokszor szûknek bizo-
nyult. Ezen rendezvények bevételébôl fedezték a révkomáromi szegény sorsú 
protestáns gyermekek iskoláztatását és felruházását, a nagyobb diákok pénzbe-
li segélyezését, irodaszereket, nyomtatványokat, postai kiadásokat, a szegények 
tûzifáját, a személyi illetményeket, valamint a református és evangélikus egy-
házaknak nyújtott segélyeket (templomrenoválás, orgonajavítás, stb.) is. 

1902-ben a református templom számára az alábbiakat ajándékozta: az Úr-
asztal körüli korlát díszítésére aranyrojtos selyemtakarót, a keresztelômedence 5 
kg ezüstbôl készült fedôjét, aranyrojtos, arannyal díszített selyemterítôt az Úr-
asztala kiszolgálására 1000 korona értékben. Szép Pálné, a nôegylet elnöknôje 
az Úrasztala kiszolgálására selyemmel hímzett asztalfutókat és pohártörlôket 
adományozott, Bellusi Barros Gáborné pedig az Úrasztali felsô terítôt.36

A komáromi 
protestáns
jótékony
nôegylet
ajándéka 
Isten dicsôségére
készült az
1902-ik évben

36 Cséplô 2012, 32.

A keresztelômedence és felirata
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A Komáromi Protestáns Jótékony Nôegylet alapításának 50. évforduló-
ján, 1931. november 15-én díszközgyûlést tartottak a Kollégium. Jelen voltak: 
A Protestáns Nôegylet tisztikara és választmánya teljes számban. Pap Kovách 
Elemérné elnök, Jánossy Lajosné, özv. Vargha Sándorné, alelnökök, Vásárhe-
lyi Károly titkár, Takáts Ilona gondnok, Fülöp Etelka pénztáros, Pethô Sándor 
ellenôr és Salamon Júlia jegyzô, mint a tisztikar tagjai.

A díszközgyûlésen jelen voltak még: Göde Lajos nagykôrösi ref. 
vezetôlelkész, Thuróczy Zoltán, gyôri evang. lelkész, továbbá a róm. kath. 
hitközség képviseletében Galambos Zoltán vezetô lelkész és Fülöp Zsig-
mond fôgondnok, Pati Nagy Sándor algondnok vezetése mellett az egyház 
presbitériuma, az evangélikus egyház képviseletében Jánossy Lajos fôesperes 
lelkész, ifj. Jánossy Lajos s. lelkész vezetésével a presbitérium testületileg, 
a Róm. Kath. Szent Erzsébet küldöttsége Guóth Lajosné elnök vezetésé-
vel, a komáromi Jótékony Nôegylet képviselete Csepy Dánielné elnök és 
Schlosser Hermin alelnök vezetésével, a komáromi Izraelita Nôegylet kül-
döttsége Grünfeld Mórné és Erdôs Vilmosné alelnök vezetésével, az Evan-
gélikus Nôk Oltáregylete, a Ref. Leánykör, a Jókai Egyesület képviselete dr. 
Szijj Ferenc ny. polgármester, elnök vezetésével. Magyar Komáromból a Re-
formátus Nôegylet küldöttsége özv. dr. Tóth Zsigmondné elnök és az Evan-
gélikus Nôegylet képviselete Ölschléger Istvánné elnök vezetése mellett. Az 
ünneplôk között van még: Pap Elemér ny. itélôtáblai bíró, Csepy Dániel, 
Bartha János, Moesz Géza Gaál Gyula dr., Tóthkárolyi Lajos, Németh Dezsô 
dr. és még sokan a két protestáns egyház valamint az egyesület tagjai közül. 
A díszközgyûlést Pap-Kovách Elemérné elnök nyitotta meg, majd Vásárhe-
lyi Károly egyleti titkár beszámolója következett. Ebbôl megtudjuk, hogy az 
egyesület vagyona öt külön kezelt tôkébôl állt, ezek az alaptôke, a folyó ki-
adások fedezésére szolgáló rendelkezési alap, az 1895-ben keletkezett „elag-
gott szegények segélyezési” alapja, a Baross Gáborné volt egyesületi alelnök 
alapítványa és végül a dr. Antal Gábor püspök nevére tett, s a 25 éves jubile-
umi alappal 1910-ben gyarapított alapítvány. 

Elnökök 1931-ig: Berinkey Antalné, Pap Gáborné, Szépe Pálné, özv. 
Liszkay Jenôné, Pap-Kovách Elemérné; Alelnökök: Pap Gáborné, dr. Nagy 
Vilmosné, Sándor Miklósné, Szépe Pálné, Baross Gáborné, Jánossy Lajosné, 
özv. Vergha Sándorné; Titkárok: Kossár Dezsô, Erdélyi Gáspár, dr. Szily Já-
nos, Bátyai Mihály, Fülöp Zsigmond, dr. Igó Aladár; Jegyzôk: Tuba János, 
Szabó Imre, Tóth Kálmán, Mórocz Mihály, Hittrich József, Gyalókay Lász-
ló, Tóth János, dr. Berinkey Dénes, Bátyai Mihály, ifj. Sulacsik Lajos, Fü-
löp Zsigmond, Kurucz Gyula, Vágó Endre, dr. Igó Aladár, Salamon Jú-
lia; Pénztárnokok: Berinkey Antalné, Szépe Pálné, Ányos Lajos, Velez Zsig-
mond, özv. Ányos Lajosné, dr. Baranyay József, özv. Végh Mihályné, Fülöp 
Etelka; Számvevôk, ill. ellenôrök: Mihályi Ferencné, Thaly Mórné, Kemény 
Károlyné, Fábián Sándor, Kirchner Gyula, Velez Zsigmond, Czéh István, dr. 
Mohácsy János, Pethô Sándor; Díszelnökök: dr. Antal Gábor, Németh Ist-
ván püspök úr; Dísztagok: Jókai Mór, Beöthy Zsigmond, Gelléri Szabó Já-
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nos, Tóth Lôrinc, Ghyczy Kálmán; tb. elnökök: Konkoly Th. Balázsné, Pap 
Gáborné, Berinkey Antalné, özv. Liszkay Jenôné; tb. pénztáros:Ányos Lajos; 
tb. titkár: Kossár Dezsô, Tuba János, dr. Szily János, Bátyai Mihály, Fülöp 
Zsigmond; tb. jegyzôk: Pap Elek, Tuba János, Mórocz Mihály; Egyesület je-
lenlegi (1931. évi) tagjai közül már az alapításkor (1881) is tagok voltak: özv. 
Kacz Lajosné, özv. Pogrányi Józsefné, Czilling Andrásné, özv. Thaly Gézáné, 
özv. Szijj Jánosné, özv. Mészáros Jánosné, Szabó György, özv. Szentmiklóssy 
Dezsôné, özv. Tóth Sándorné.37

A hitbuzgóság elevenebbé tételére vallásos könyveket és vallásos irányú mûveket 
is ajándékozott a nôegylet a szegény gyermekeknek. Továbbá segítette a protes-
táns árvákat, özvegyeket és a nyomorba süllyedt családokat készpénzzel, ruházat-
tal, élelmiszerekkel, orvosi kezeléssel és gyógyszerekkel való ellátással vagy mun-
kaadás által. Ezt az áldásos Istentôl áldott munkájukat a nôegylet egészen 1945-ig 
végezte. Az utolsó segélyezést 1943 Karácsonyán, szerény ünnepély keretében tud-
ták megtartani a rászoruló iskolások között. Ahogy a gazdasági helyzet romlott, 
az árak megemelkedtek, az egyletet támogatók anyagi ereje is megfogyatkozott, 
ami lehetetlenné tette az egylet munkáját és a rászorultak támogatását. 

1938 novemberében szép zászlót kaptak a pécsi református nôegylettôl, 
melyet Nyáry Pál esperes adott át templomi ünnepély keretében.38

A Nôegylet zászlója

A keleti front is egyre közeledett, sôt 1945 januárjában elérte a Vágduna 
vonalát. A jótékonykodást kiszorította a feltornyosuló félelem és a háborús ret-
tegés, sokan elmenekültek a harcok elôl békésebb vidékekre (Nyugatra), s a 
nôegylet beszüntette 65 éves áldásos mûködését. 1945. március 30-án Nagy-
pénteken még egy véres bombázásra került sor a Rozália-templom körül. Az 
áldozatok össze-vissza feküdtek a földön. Csend volt. A Vágduna felôl dübörgô 
lépésekkel közeledtek az oroszok. Kezükben lövésre készen volt a géppisz-
toly, amelyre azonban már nem volt szükség. Rövidesen megkezdôdött a ha-
lottak eltakarítása, identifi kálása. E városnegyed gyászban úszott. Az utolsó 
repülôtámadás több mint 40 halottat eredményezett. A szabadság küszöbén 

37 A Komáromi Protestáns Jótékony Nôegylet Évkönyve az 1931. évrôl. Komárom 1932.
38 Cséplô 2012, 38.
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már csak néhány nap választotta el az embereket a fellélegzéstôl, a szabadság 
boldog perceitôl, amelyet hiába vártak. 

Május 8-án, a hétéves szenvedés utolsó napján diadalmas össztûz jelezte, 
hogy vége a háborúnak, a hosszú rettegésnek, s a kíméletlen embertelenség-
nek. A komáromiak legalábbis azt hitték. Boldogok voltak, hogy Isten átve-
zette ôket a szenvedés tüzén, és most már békében kezdhetik meg a romokat 
takarítani és az elpusztított hajlékokat újjáépíteni. Majd megindult az iskola, 
a kultúra és az egyházi élet. Nem felejtettek el azonban egyet: azt, hogy ma-
gyarok, akik évszázadok óta itthon vannak! Ez a föld, a Duna-Vágduna ösz-
szefolyásánál fekvô 700 éves város szeretett hazájuk. Itt mindennek évszáza-
dos története van. Szülôföldjüket tépte vihar, rengették földrengések, mosta 
és málasztotta árvizek sorozata, pörkölte és pusztította tûzvész, kolera, pes-
tis, de ez a nép mindig hû maradt hozzá. Még Mária Terézia sem tudta in-
nen elmenekíteni ôket. Szegényen, de megelégedetten éltek itt katolikusok, 
evangélikusok és reformátusok egymás mellett. Egy komáromi sem érezte 
magát vétkesnek azért, hogy magyarul tanította meg az anyai szív imádkoz-
ni. Hogy magyar ész és tudás vezette a szekeresgazdák kezeit az áruk szállí-
tásában Bécstôl az Aldunáig, a közismert gabonakereskedôit a németektôl a 
rácokig és szerbekig, iparosait a híres komáromi tulipános ládák elkészítésé-
re, asszonyainkat és leányainkat a foszlós, messze ismert komáromi cipók sü-
tésére. És még sorolhatnánk tovább is. Évszázadokon át békében éltek a vá-
rosban lakó német iparosokkal és kereskedôkkel. Soha nem volt összetûzés 
a Felvidéken a hegyekben kitermelt szálfadeszkákat a Vágdunán Komáro-
mig tutajon szállító szlovákokkal. Évtizedes barátságok sokszor házasság-
ban pecsételôdtek meg a városban. Amikor vége lett a háborúnak azt hitték, 
hogy összefogással, erôik összeadásával kezdhetik meg az újjáépítést. De nem 
így lett! Az úgynevezett „kassai kormányprogram” nem ismer más nemzeti-
séget Szlovákiában, csak a szlovákot és a csehet. Mintha a 650 000 magyar 
nem is lett volna, és ruszin, lengyel, német sem. A kollektív bûnösség bélye-
gét sütötték a homlokára aggastyánnak és újszülöttnek egyaránt. Még tájé-
kozódni sem volt lehetôségük, mivel semmiféle sajtótermék nem jelenhetett 
meg anyanyelvükön. Nem volt magyar nyelvû rádióadás sem. Sôt az iskolá-
ikat sem engedték megnyitni. A csak anyanyelvükön tudó magyar gyerme-
keket idegen nyelvû iskolákba kényszerítették, ahol nagyrészük egyik évrôl a 
másikra csak bukdácsolni tudott. Ekkor rá kellett döbbenniük, hogy a hábo-
rú ugyan befejezôdött, de a félelem, a rettegés és a szenvedés özöne azonban 
csak ezután következik.

Majd elárasztották a várost az ún. „szprávcák” (intézôk), de nemcsak Ko-
máromot, hanem az egész magyarlakta vidéket. Kik voltak ezek az urak? – Ál-
lítólag a Szlovák Nemzeti Felkelésben (1944. augusztus) való részvételükért a 
magukat hôsi vitézséggel kitüntetettek minden jog nélkül betelepedtek üzlete-
ink, boltjaink, iparosmûhelyeink pénztára mögé, és tették rá kezüket a napi be-
vételre, s vitték el azt a tulajdonos orra elôl. De ez még nem volt minden. 
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1946-ban a szenvedések újabb hulláma következett. Megkezdték az 
ôslakosság Magyarországra való kitelepítését. Ezzel 110 000 családot szakítot-
tak ki ôsi fészkükbôl, raktak be vagonokba, s vitték ôket át Magyarországra, 
hogy helyükre onnan, jórészt kalandvágyból, a jobb jövô reményében önként 
jelentkezô családokat telepítsenek. 

De még nem fejezôdött be a szenvedések sorozata. A hátramaradottakra 
jött a deportálás veszélye. Ismét megteltek a vagonok az összeszedett ma-
gyarokkal, az egyénekkel és a családokkal egyaránt. Most azonban nem déli 
irányba indultak a szerelvények, hanem nyugat felé, Csehországba. A hábo-
rú nyomorúságának, a szprávca-uralomnak, a kitelepítésnek és a deportálás-
nak, a szenvedések eme sorozatának csak az 50-es évek elején enyhült a szo-
rítása, amikor a magyart is embernek kezdték számítani: egymás után nyíl-
tak meg az anyanyelvi iskolák, s megkapták az állampolgárságot is. S csak 
ekkortól indult meg nagyon óvatosan, igen lassan a kulturális élet a mi vi-
dékünkön.

A közélet nehézségei és szenvedései ellenére az egyházi élet kisebb fordulat-
tal folyt a maga medrében. Az Ige vigasztalta a megszomorodottakat, erôsítette 
a lankadtakat, bátorította a reményüket vesztetteket, bíztatta a kételkedôket. A 
rettegô, elkeseredett, elcsüggedt lelkek Isten zsámolyánál találtak megbékélést. 
Az egyházi szervezetek azonban nem folytathatták munkájukat. 1945 Húsvét-
jával megszûnt majdnem minden belmissziós egyesület. Így volt ez a komáro-
mi Protestáns Jótékony Nôegylettel is. Az egylet létszáma rohamosan esett. 
Nem volt áttekintés a tagság felett, s csak késôbb lehetett megtudni, hogy kit 
hová vittek el, hová kényszerítették letelepedni. Nagytiszteletû Galambos Zol-
tán lelkipásztorunk kiterjedt levelezést folytatott a kitelepítettekkel és a depor-
tált családokkal egyaránt. Mintegy összekötô kapocs volt az OTTHON és a tá-
volban sírók között.

Az idôsebb nôegyleti tagok közül sokan hazatértek Urukhoz, a meg-
békélés és az üdvözültek hazájába. Az a néhány itthon maradt egyleti tag 
erejét vesztve, nem volt képes újraszervezôdni. No, meg nem is lehetett. 
Az államhatalom a jótékonysági intézményeket átvette gondozásba és se-
gélyek, támogatások formájában segítette a rászorultakat. A tanuló ifjú-
ság díjmentesen kapta a tankönyveket, íróeszközöket, füzeteket, s tandí-
jat sem kellett fi zetni a magasabb osztályokban tanulóknak. Mindenkinek 
munkalehetôséget adott, így a becsületesen és szorgalmasan dolgozó, ta-
karékos beosztással élô családok idôvel talpra álltak és emberibb körülmé-
nyek közé kerültek.

Az 1950-es évektôl kezdve megkezdték az egészséges lakások építését is, 
az egészségügyi gondoskodás is egyre magasabb szintet ért el. A jó szociá-
lis és egészségügyi életkörülmények érezhetôen jó hatással voltak a máso-
dik világháború elôtti nyomor eltüntetésére. A Protestáns Jótékony Nôegylet 
feladata és hivatása tehát megváltozhatott volna. Most már nem a cipô- és 
ruhanemû osztása, a diákok támogatása, az idôsek segélyezése lett volna, ha-
nem teljes erejével bekapcsolódhatott volna az egyházépítés kiterjedt mun-
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kájába. De az államhatalom nem engedélyezett semmiféle egyházi kezdemé-
nyezést. A régi nôegyleti tagok kimúltak, s a 65 évig aktívan mûködô, s 
oly szép eredményt felmutató nôegyletünk lassan szép emlékké lett. A híres 
révkomáromi egyházban egy drágakô lett, mely elévülhetetlenül ragyog, fe-
lejthetetlen munkássága erejével.

1989. november 17-én felsütött a nap Isten népére, s 45 év után újból 
megnyíltak a hitélet lehetôségei. Nemcsak a tanuló ifjúság számára megin-
dult hitoktatás jelenti a lelkek éledését, de a felnôttek is keresték a hitben való 
elmélyülés lehetôségeit. Közöttük a nôegylet megalakulása volt az elsô meg-
mozdulás a bársonyos forradalom után. 1990. április 19-én néhány egyhá-
zát hûségesen szeretô asszony összegyûjtötte a templomlátogató asszonyok 
egy részét és 45 év után a kollégium tanácstermében nagy lelkesen újraala-
pították a Komáromi Protestáns Nôegyletet. Azért szerepel – a régi nevéhez 
hûen – a megnevezésben a protestáns kifejezés, mert most is több evangéli-
kus testvérünk csatlakozott e patinás nôegylethez. Meg is választották ma-
guk közül a vezetôséget. Az egylet elnöknôje Oláh Imréné gimn. tanárnô 
lett, aki nagy lelkesedéssel fogta össze eddig is az egylet gondolatát szívü-
kön viselô asszonyokat. De mellette találjuk Berecz Bélánét (Kutlik Éva), 
Koronczi Dezsônét (Bihary Jolán), Mácza Mihálynét, Rumanné Bíró Eleo-
nórát, Farnbauer Bélánét (Galambos Lydia), és még több nôtestvért. Az ala-
kuló gyûlésen 29-en jelentek meg, s mindnyájan egyöntetûen csatlakoztak a 
nôegylet munkájához. Az alábbi munkafeladatokat tûzték ki: Felújítják a be-
tegek otthoni és kórházi látogatását, Felkeresik a családokat és aktívabb egy-
házi életre buzdítják ôket, Összegyûjtik a kallódó gyermekeket és hitoktatás-
ra, vasárnapi iskolába, valamint ágendai elôkészítôbe járásra buzdítják ôket, 
Megszervezik a kicsiny gyermekek ôrzését az istentiszteletek idején, hogy a 
szüleik nyugodtan részt vehessenek az istentiszteleti alkalmakon, Felkarol-
ják a lepramissziót, s annak támogatására gyûjtik a bélyegeket, lepedôket, 
takarókat, kötszereket készítenek, Gondoskodásuk kiterjed a használt szem-
üvegek gyûjtésére is, Magukra vállalják a gyülekezetbe érkezett vendégek, 
elôadók, énekkórusok körüli szolgálatot (elszállásolás, étkeztetés, frissítôvel 
való ellátás, stb.), Kézimunkákat készítenek, s azok eladásából támogatják a 
rendezvényeket, Fehér asztal mellett megvendégelik az iskolás gyermekeket, 
Hívogatják a híveket a templomba és a bibliakörbe. 

A hivatalosan, államilag is bejegyzett szervezet az elmúlt 20 év alatt igye-
kezett a hagyományt követve, a kor kihívásainak is megfelelni. Úgy az egyete-
mes, mint a nemzeti kultúra, valamint a diakónia és a közösségben való szolgá-
lat terén részt vállalt a gyülekezet munkájában. A 40 tagú egylet a tagsági díj-
ból, ami évente 2 euró, az állampolgárok adójának 2%-ából, valamint adomá-
nyokból biztosítja mûködését. 

A minden hónap utolsó keddjén tartott alkalmakon elôadások hang-
zanak el neves elôadóktól. A közösségépítés célját szolgálják a szeretetven-
dégségek, melyeken felköszöntik a kerek életjubileumot ünneplô tagokat. A 
nôegylet kezdeményezésére gazdagodott városunk közössége egy Csokonai-
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szoborral – amelynek ünnepélyes leleplezésére 2005. május 19-én került sor, 
a Mûalkotás Darázs Rozália Szobrásznô és Szabó László bronzöntô mûve–,  
valamint a templomunk bejáratánál elhelyezett dombormûvel, amely a ko-
máromi gyökerû MOLNÁR Mária misszionáriusnôre emlékeztet bennün-
ket. Szervezett ünnepi alkalmainkon vendégeink voltak, többek között: a 
Debreceni Kántus, Sütô András, Csoóri Sándor, Dobos László És Czine 
Mihály. A nôegylet ápolja a kapcsolatot a Pápai Református Gyülekezet 
Nôszövetségének tagjaival, mivel a pápai és a komáromi gyülekezet testvér-
gyülekezetek. A többszöri találkozás lehetôséget adott a tapasztalatcserére és 
az egymás szolgálata általi épülésre.

Több kirándulást is szervezett a nôegylet. Ezek közül a legemlékezeteseb-
bek a sárospataki, pápai, szentendrei, pannonhalmi, ópusztaszeri és a több-
szöri budapesti kirándulások. A nôegylet a gyülekezeti munkából is kiveszi 
részét. Szeretetvendégségeket támogat, ahol a hittanosokat, az idôseket, az 
egyedülállókat látják vendégül. 2010-ben bekapcsolódott a Diakóniai Köz-
pont és a gyülekezetünk ifjúsága által létrehozott Kézrôl-kézre jótékonysá-
gi vásár megszervezésébe. A tagok rendszeresen látogatják a városunkban 
lévô három szociális otthon lakóit. A nôegylet évek óta egy rászoruló alsó ta-
gozatos tanuló iskolai étkeztetését támogatja, amely a tagok adományaiból 
van biztosítva. A nôegyleten belül 1991-ben a néhai Dobos Károly budapes-
ti nagytiszteletû úr kezdeményezésére megalakult a Lepramisszió. Munka-
társai a nôegylet tagjai, akik hetente találkoztak, hogy az ország különbözô 
területérôl érkezett anyagi és tárgyi adományokat rendszerezzék és továbbít-
sák. A Lepramisszió célterületei voltak: Románia, Nepál, Észtország és Kár-
pátalja leprakórházai. Jelenleg a szervezet átalakulási folyamat alatt van, mi-
vel 2009-ben olyan magasra emelték a postaköltséget, hogy azóta a kiküldött 
csomagok postázása nem kifi zetôdô. Ezért a Lepramisszió kivált a nôegylet 
kereteibôl, annak reményében, hogy bejegyzett önálló jogi szervezetként 
csatlakozzon a Londonban székelô Nemzetközi Lepramisszióhoz. 2011-ben 

A Pápai Nôegylet látogatásaJótékonysági koncert a templomban
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Oláh Imréné elnöknô az egészségi állapotára és családi helyzetére való tekin-
tettel lemondott tisztségérôl, egyúttal felkérte a tagságot, hogy válasszanak 
új elnököt. Koronczi Dezsôné is kérte felmentését a pénztárosi tisztségébôl, 
korára való tekintettel.

Oláh Imréné volt elnöknô

2011. február 22-én tisztújításra került sor, amelyen ft. Fazekas Lászlónét 
választottuk meg elnöknek, pénztárosnak Papp Dánielnét, alelnöknek dr. 
Körtvélyesi Piroskát. Vezetôségi tagnak Vörös Máriát és Nagy Ilonát válasz-
totta a tagság. ft. Fazekas Lászlóné egy évre vállalta el az elnöki tisztséget. 
Ekkor a nôegylet 60 taggal rendelkezett. A vezetôség összeállította az éves 
tervet, mely szerint egész évben dolgozott. Havonta egyszer találkoztunk 
minden hónap utolsó keddjén, amikor elôadások voltak, pl. a Szent Koroná-
ról, az egészséges életmódról, Liszt Ferencrôl, az ószövetségi nôkrôl, az új-
szövetségi nôkrôl, Molnár Mária misszionáriusról, a magyar költészet keresz-
tyén és nemzeti vonulatának példáiról a 20-21. század fordulóján, Reményik 
Sándor költészetérôl stb. Részt vettünk a Szeretethíd Kárpát-medencei ön-
kéntes megmozdulásban. Egyházmegyei kórustalálkozót szerveztünk. Ki-
ránduláson vettünk részt St. Margaritenben, a „Passiójáték”-on. Megtekin-
tettük Gyüre Lajos: „Rákóczi” címû színházi elôadását. Jótékonysági kon-
certen vettünk részt a Timótheus ház javára. Júniusban és decemberben kö-
szöntöttük a jubilánsokat. 

2012. február 28-án tartottuk évértékelô és tisztújító gyûlésünket, ame-
lyen ft. Fazekas Lászlóné elfoglaltsága miatt egy év leteltével leköszönt 
tisztségérôl, de mint vezetôségi tag továbbra is támogatja a nôegylet munká-
ját. A megtartott tisztújításon a nôegylet vezetése a következôképpen alakult: 
elnök: dr. Körtvélyesi Piroska, titkár: Szinek Gizella, pénztáros: Papp Katalin, 
jegyzôkönyvvezetô: Hegedûs Margit. Vezetôségi tagok: ft. Fazekas Lászlóné, 

Dr. Körtvélyesi Piroska elnöknô
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Nagy Ilona és Vörös Mária. A nôegylet 60 taggal rendelkezett. A következô 
tisztújításra 2015. január 27-én került sor. A nôegylet vezetése így alakult: el-
nök: dr. Körtvélyesi Piroska, alelnök: ft. Fazekas Lászlóné, titkár: Mihalik 
Erika mérnök, pénztáros: Varga Éva, jegyzôkönyvvezetô: Hegedûs Margit. 
Diakóniai bizottság: elnök: id. Mihalik Erika, tag: Bajcsi Márta. Vezetôségi 
tagok: Gazsó Mária, Nagy Ilona, Papp Katalin és Vörös Mária. Ellenôrzô bi-
zottság: elnök: ing. Csiba Zsuzsanna mérnök, tagok: Fehér Erzsébet és mgr. 
Vajkai Melinda. Ekkor a nôegyletnek 74 tagja volt.

A nôegylet vezetôsége a legutóbbi 2017. január 31-én megtartott tisztújí-
tás után a következô: elnök: dr. Körtvélyesi Piroska, alelnökök: ft. Fazekas 
Lászlóné és Gazsó Mária, titkár: Mihalik Erika mérnök, pénztáros: Varga Éva, 
jegyzôkönyvvezetô: Hegedûs Margit. Diakóniai bizottság: elnök: id. Mihalik 
Erika, tagok: Bajcsi Márta, Nagy Ilona és Papp Katalin. Ellenôrzô bizottság: 
elnök: Ing. Csiba Zsuzsanna, tagok: Fehér Erzsébet és dr. Baštrnák Leila. Je-
lenleg a nôegyletnek 88 tagja van, köztük 5 evangélikus és 4 katolikus vallású 
nôtestvér, valamint 5 református férfi testvér is tag.

Hála legyen a mindenható Istennek, hogy választottjai által ránk, törékeny 
lelkekre bízta a nagy kincsek ôrzését, és hogy erre a munkára minket választott 
ki. Dicsôségben ragyogó örökség maradt ránk elôdeinktôl, akik 136 éve alapí-
tották a Révkomáromi Protestáns Jótékony Nôegyletet. Tudjuk, hogy nekünk, 
mint ezen isteni örökség boldog élvezôinek, kötelességünk továbbvinni, amit 
elôdeink ránk hagytak. Örökségünk terjesztôi és védelmezôi vagyunk. Büszke-
séggel tekintünk elôdeink hagyatékára és ebbôl merítünk erôt, erkölcsöt, ösz-
szefogást és magyarságtudatot.

A következô rész a 2012-2017 közötti idôszak krónikája.
Háromféle célt tûztünk ki magunk elé: 1. Hitmélyítô, 2. Egyháztársadalmi 

és a 3. Szeretetmunkát – diakóniát. A megtett utunkat, a jó Isten szeretete ve-
zette, mérföldeket járunk, nem csüggedünk soha sem el, mert van hû pászto-
runk. Isten sokat adott nekünk: hitbeli növekedést, örömöt, szeretetet, imáin-
kat meghallgatta, így alkalmaink lelki épülésünket szolgálták. 

1. Munkánk igen fontos része az ima és a bibliaismeret igék által való ter-
jesztése. E téren volt az Úrnak számunkra feladata és mondanivalója. Vendég-
igehirdetôink voltak: Kohút György, nt. Rácz Jolán, nt. Écsi Gyöngyi, nt. Papp 
Dániel, nt. Antala Éva, Elek László, katolikus esperes; nt. dr. Szénási Szilárd, 
nt. dr. Szénási Lilla stb. 

2. Egyháztársadalmi téren törekedtünk összehozni a lányokat, asszonyo-
kat, fi atalokat, szépkorúakat, reformátusokat és más felekezetûeket (evangé-
likusokat és katolikusokat) minden hónap utolsó keddjén, amikor megbe-
széltük terveinket, gondjainkat. Elôadások által terjesztettük a kultúrát és 
a tudományt. Igyekeztünk mindig neves elôadókat meghívni. Megtiszteltek 
minket többek között: dr. Gazda István (MTI), Dráfi  Mátyás színmûvész, 
Banka Gabriella költô, Raab Henrietta színmûvésznô, dr. Dunkel Nor-
bert orgonamûvész, Szobiné Kerekes Eszter, Mészáros János Elek énekes, 
Kopócs Tibor mûvészettörténész, grafi kus és festômûvész, B. Tóth Klára 
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költô és festômûvész, Nánássy Ildikó zongoratanár, Orgoványi Anikó költô 
és festômûvész, dr. Baštrnák Ferenc sebészorvos, dr. Molnár Ferenc pszi-
chiáter és sokan mások. Vannak szép emlékeink kirándulásainkról, ame-
lyek lelkünket melengetik. Voltunk továbbá Nagycenken, Sopronban, Bécs-
ben, Šachti kyn, Pápán, Vizsolyban, valamint Komárom környékén kirán-
dulni. 2013 decemberétôl tagjai vagyunk a Kárpát-medencei Családszerve-
zetek Szövetségének. Azóta családjaink négyszer voltak Budapesten a Parla-
mentben családi napon. Több elôadáson vettünk részt Budapesten a Nem-
zeti Színházban, az Operában és a Baltazár Színházban. Szerveztünk továb-
bá igei, zenés, verses farsangi összejöveteleket is. Nyitottunk a város és az 
egyházak felé: a Csemadokban 2013. május 23-án Farkas Gáspár gondnok 
úr tartott elôadást „Ôseink öröksége” címmel a komáromi szekeresgazdák 
életérôl. 

Bekapcsolódtunk a XXII. és a 
XXIII. Harmonia Sacra Danubia 
Egyházzenei és Egyházmûvészeti 
Fesztiválba, melynek keretén be-
lül dr. Körtvélyesi Piroska 2013. 
november 9-én a Szent Anna ká-
polnában Molnár Máriáról tartott 
elôadást. 

2014. október 9-én „Református templomaink” címmel nt. Mátyási Lajos 
esperes úr képeit állítottuk ki a Csemadokban. Ezeket az alkalmakat közösen 
szerveztük a Csemadok Városi Szervezetével.

Továbbá részt vettünk a szlovák evangélikus testvérek összejövetelén. A ma-
gyar evangélikus testvérek szíves meghívásának is eleget tettünk, így együtt 
tölthettünk egy Istentôl áldott ádventi estét. Kétszer szerveztünk kézimun-
ka kiállítást. Hála legyen az Úrnak ezekért a sikerekben gazdag, áldott alkal-
makért.

3. Szeretetmunkánk végzésénél példaképül szolgáltak az elôdeink. Számos 
jótékony cselekedet bizonyítja munkánkat. A Napsugár csoporthoz tartozó hal-
mozottan sérült ifjak, szüleik és nevelôik részére évente kétszer szerveztünk ze-
nés igei alkalmat, szeretetvendégséggel, csomagosztással és kirándulással egybe-
kötve. A halmozottan sérült fi atalok és szüleik részére foglalkozással egybekö-
tött szakmai munkanapokat is szerveztünk. Továbbá háromszor szerveztünk jó-
tékonysági hangversenyt a Timóteus-ház javára. Minden évben részt veszünk a 
Szeretethíd Kárpát-medencei önkéntes megmozdulásban. Az akció fô célja híd-
építés az egyház és a társadalom között, az Isten és az emberek között, a segít-
ségnyújtók és a rászorulók között. Élelmiszerrel és anyagi juttatással támogattuk 

Dr. Körtvélyesi Piroska elôadása
a Szent Anna kápolnában
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a többgyermekes rászoruló családokat, meglátogattuk idôs testvéreinket a komá-
romi, aranyosi és a vágfüzesi idôsek otthonában. A beteg nôegyleti tagjainkat is 
látogattuk. A nagykeszi Reménység Otthonban élô testvéreket is meglátogattuk 
és adománnyal támogattuk ôket. A kárpátaljai testvéreinket pénzadománnyal tá-
mogattuk. A hajléktalanok étkezésére is adakoztunk. Pénzadománnyal támogat-
tuk a Timóteus házat. Kupakokat és ruhákat gyûjtöttünk a rászorulók részére.

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a Magyar Református Nôszövetséggel 
és a Pápai Református Nôszövetséggel. Egész évben biztosítjuk az egy-
ház rendezvényeinek háttérmunkáját. A nôegylet a szakmai nap keretében 
elôadásokkal és képkiállítással mutatkozott be háromszor a nagyközönség-
nek. Többször írtak rólunk a Dunatájban, a Kis Tükörben, a Carissimiben, 
a Hirek.sk és a Felvidek.ma hírportálon. Okunk van a hálaadásra, mert 
lépésrôl-lépésre elôre jutottunk, úgy lelki, mint szellemi és anyagi szempont-
ból sikerült megerôsödnünk és gyarapodnunk. Mindezért hálával tartozunk 
az Úrnak, hogy a ránk bízott feladatokat el tudtuk végezni. Köszönjük az Úr-
nak az erôt, egészséget és kitartást, amelyben részesített bennünket, hogy a 
jótékonyság gyakorlásában soha el nem fáradtunk, s fokozott erôvel tudtunk 
munkálkodni az emberbaráti szeretet ápolásán és segítettük embertársaink 
problémáinak megoldását.

Külön köszönjük ft. Fazekas Lászlónénak és ft. Fazekas László püspök úrnak, 
valamint segédlelkészeinknek és gondnokainknak a segítségét. Köszönjük szpon-
zorainknak az anyagi segítséget, fôleg nôegyletünk pénztárosának, Varga Évának, 
aki már több éven keresztül támogatja nôegyletünket nagyobb összeggel.

Köszönet illeti továbbá vezetôségi tagjainkat, akik szilárd alapkövei az egy-
letünknek, név szerint: Varga Éva, Hegedûs Margit, id. Mihalik Erika, Mihalik 

Erika mérnök, Gazsó Mária, Fehér 
Erzsébet, akik minden szolgálatot 
készségesen vállalnak és az összejö-
veteleinket töretlenül látogatják és 
áldásos munkájukkal példaképül 
szolgálnak a többi nôtestvérnek. 
Köszönetet érdemelnek azok a lel-
kes asszonytársaink is, akik szí-
vükön hordozzák egyletünket és 
szorgalmas munkájukkal segítik a 
nôegylet tevékenységét.

Szeretetvendégség ft. Fazekas László püspök
részvételével
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Tudva, hogy minden alkalom, amikor összejövünk a Krisztus nevében, az a 
bölccsé tétel alkalma, annak az isteni útmutatásnak, melyet Isten jelölt ki gyer-
mekei számára, akik Ôt szolgálják. 

A Révkomáromi Protestáns Nôegylet krónikáját a következô igével szeret-
ném befejezni: „Ha valaki szól, mintegy Isten igéjét szólja, ha valaki szolgál, mint-
egy azzal az erôvel szolgáljon, amelyet Isten ád, hogy mindenben Isten dicsôítessék a 
Jézus Krisztus által, akinek dicsôség és hatalom örökkön örökké. Ámen” (Péter köz. 
1. lev. 4/11.).

1897. január 24-én Pongrátz 
Sándor, Takács Pál és Berinkey Já-
nos javaslatára, Antal Gábor püspök 
és Tóth János segédlelkész egyetér-
tésével a Kollégium nagytermében 
elôadták a Protestáns Ifjúsági Egye-
sület megalakítási tervét. Idôközben 
azonban hallottak arról, hogy az 
evangélikus ifjúsági egyesület ala-
kulóban van, így 1897. január 31-én 
ideiglenesen megalakították a Ko-
máromi Ev. Ref. Ifjúsági Egyesüle-
tet. Díszelnöke: Antal Gábor püs-
pök-lelkész, elnök: Konkoly-Thege 
Béla, titkár: Osvald Kálmán, jegyzô: 
Tárnok Gyula, pénztáros Keszegh István, ellenôr Jókai Lajos, háznagy Ta-
kács Pál, választmányi tagok: Berinkey Bálint, ifj. Tárnok Dezsô, Mórocz 
Lajos, Csonka János, Pongrátz Sándor, Csukás Sándor, Hegyi István és 
Tóth Lôrincz. Az egyesületnek az alapítás évében 80 rendes és 200 párto-
ló tagja lett. Az alapszabályok belügyminisztériumi elfogadását követôen 
az 1898. június 19-i közgyûlésen megalakult az egyesület. Alapszabályai-
ban a valláserkölcsi élet fejlesztését és a közmûvelôdés elômozdítását tûzte 
ki céljául.

A közmûvelôdési feladatok elvégzése céljából 1897. március 7-én 
mûkedvelô csoport alakult, melynek elnökévé Fülöp Zsigmond rendes ta-
got választották. A 35 fôs mûkedvelô-csoport elôször szavalatok, dal- és 
zeneelôadások formájában tett eleget kötelességének, majd látván a sikerei-
ket, mûkedvelô elôadásokat rendeztek. A mûkedvelô-csoport elsô nyilvános 
szereplése 1897. május 9-én volt, amikor a Kollégium nagytermében vallá-
sos estélyt rendeztek, ahol még csak szavalatokkal, dalokkal, meg magánje-
lenetekkel szerepeltek. Az elsô elôadásuk 1898-ban Maitz Rezsô Baross ut-
cai nagytermében volt, ahol „A kitûnô vendég” címû egyfelvonásos vígjá-
tékot adták elô. 

A darab nagy siker volt, így már 1898. augusztus 21-én Gabányi Árpádnak 
„Az apósok” címû három felvonásos vígjátékát adták elô.

A Komáromi Ref. Ifjúsági Egyesület
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Az „Aposók” vígjáték szereplôi
1898. augusztus 21-én:
Felsô sor:
1. Tóth Lôrincz,
2. Jókay Lajos súgó,
3. Sulacsik Béla;
Középsô sor:
1. Kollár Lajos,
2. Szabó Mariska,
3. Pongrácz Sára,
4. Galambos Irma,
5. Tóth Erzsi,
6. Marcsó József,
7. Galambos Lídia;
Alsó sor:
1. Tóth Károly,
2. Fülöp Zsigmond,
3. Mészáros Lajos rendezô

Fülöp Zsigmondot ifj. 
Sulacsik Lajos váltotta a cso-
port vezetésében, az ô nevé-
hez fûzôdik 1899. január 27-
én a „Felhô Klári” címû da-
rab bemutatása, 1900. feb-
ruár 24-én pedig az „Ör-
dög mátkája” címû elôadás. 
A továbbiakban még számos 
színmûvet állítottak színpad-
ra, többek között Jókai Mór 
„Elátkozott család” címû 
mûvét dr. Szíjj Ferenc és Var-
gha Sándor lelkész rendezé-
sében 1920. március 10-22-

ig játszották, áprilisban hétszer adták elô a „Göre Martsa lakodalma” címû da-
rabot, Jókai „Gazdag szegények” címû regényét három felvonásban pedig júni-
us 12-én, 13-án, 19-én és 20-án.39Az „Elátkozott családot” 1921-ben elôadták, 
a Jókai centenáriumon 1925-ben az „Aranyember” címû színdarabot tekint-
hette meg a nézôközönség.

39 Értesítés. In: KGYM gyûjteménye
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Az Elátkozott család
1920-ban

Az elátkozott
család, 1921-ben 

Álló sor:
Rácz Ferenc,

Csukás József,
Máthé István,

Pathy Nagy Mihály.

Göre Martsa
lakodalma 1920-ban

Felsô sor:
Galgóczy Mátyás,

Fekete Gyula,
P. Nagy László,

Galgóczy Gyula,
Varga János,

Szakács István;
Álló sor: Kelemen Juliska

Bóday Zoltán,
Magyarics Lujza,

Csukás József,
Fehér Mariska,

P. Nagy Miklós,
Sonnenschein Móni;

Ülô sor: Tárnok Ilonka, Falu Aranka, Mórocz Péter, Kollár Lajos, Varga Sándor,
Joó Leonika, Csukás Lajos, Nagy Mariska Földön ülôk: Szaday László, Windisch Imre,

 ? ,? , Varga István, ?, Végh és a Diákzenekar
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Az Aranyember 1925-ben

„Parasztkisasszonyok”
- nép 3 felv. -1926-ban
Metlesits Kálmán,
Tóth Ilus, Deák János, 
Bertha Erzsike,
Berkes Jolánka,
Szalay Ernô,
Farkas Béla súgó;
Talló, Göttl Bubó,
Cibor András,
Csukás Ilona,
Kollár Lajos rendezô,
Joó Leonka,
Bihary Mihály,
Nike Ida, Kacz
József Gál, Kollár Lenke, 
Hodosy István.

Az ifjúsági egyesület 1902. november 19-én határozatot hozott a szeretet-
vendégségek rendezésérôl, a hit-és valláserkölcsi élet erôsbítése érdekében. A 
vendégek ellátására a Protestáns Jótékony Nôegylet hölgytagjait kérték fel. Szé-
pe Pálné, Baross Gáborné és Pázmándy Péterné közremûködésével az elsô sze-
retetvendégséget 1902. december 21-én megtartották. 1906-tól Soós Károly 
helyett Vargha Sándor hitoktató –lelkész lett az egyesület titkára, aki a tagok 
önképzésére tette a hangsúlyt: szavaló-estélyeket rendezett, vezette az egyesü-
let énekkarát és a bibliaolvasást. 1906-ban a régi helyett egy forgatós, modern 
tekeasztalt vásároltak és megalapították a könyvtárt, kezelését Kollár Lajos vá-
lasztmányi tagot bízták meg. A reformáció 300. évfordulója alkalmából 1907. 
május 20-án Bocskay-ünnepélyt rendeztek.40

1909. június 8-án Antal Gábor püspök 40 éves tanári és lelkészi jubile-
uma alkalmából a magyar református egyház vezetôi jelenlétében, ünnepé-
lyes körülmények között felavatták az egyesület zászlóját. A fehér selyem-
zászló egyik oldalán láthatóaz Úrvacsorai kehely, az Üdvözítô Krisztus emlé-

40 Fülöp Zsigmond: A Komáromi Ref. Ifjúsági Egyesület Alapszabályai. Tíz év az egyesület 
történetébôl. Komárom 1909
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kezetére, a másik oldalán összefogott két kéz, a felebaráti szeretetre irányul. 
Felirata: „Légy hív mindig halálig!” A zászlóanyai tisztséget Antal Gáborné 
vállalta, a zászlórúdra kötött nemzeti színû szalagon a következô felirat állt: 
„Erôs hit megsegít!” A zászlóavató beszédet Boross Kálmán kamocsai ref. 
lelkész mondta. A magánszemélyek és egyesületek a beszéd végeztével bever-
ték a szegeket a zászló rúdjába. Antal Gáborné a következô szavak kíséreté-
ben végezte a szögbeütést: „Azon jó reménnyel ütöm be e szeget, hogy az ezen 
zászló alá sorakozó ifjúság sem jó, sem balsorsában ne felejtse el, hogy <<erôs hit 
megsegít!>>”41

A Református Ifjúsági Egyesület zászlója

1905-ben megalakult a Bibliai iskola, az elemi iskolában szerzett val-
lásismeretek kiegészítésére és a konfi rmált gyerekek hitbuzgóságának 
megerôsítésére.

1919-ben Vargha Sándor lelkész és dr. Gaál Gyula fôgondnok különös 
gonddal karolták fel az ifjúsági munkát. Vargha Sándor újraszervezte az Ifjú-
sági Egyesületet, melynek másodelnöke is lett. Az egyesület 25 éves jubileu-
ma alkalmából, 1922-ben a Kollégium nagytermében leleplezték Vargha Sán-
dor arcképét.

Az egyesületnek focicsapata is volt, elsô mérkôzésére 1913-ban került sor.

A komáromi ref. ifj. egyesület „fotbal” csapatának elsô mérkôzése alkalmából

41 Emléklapok a komáromi ref. ifj. egyesület 1919. évi június hó 8-án tartott zászlóavatási ün-
nepélyérôl. Komárom 1909
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Felsô sor: Zohnestein 
V., Czumpf J., Bihary 
L., Fehér István,
Vargha Sándor,
Német Béla, Forgács 
N., Benke L.;
Középen: Hegyi
Zsigmond, Fehér 
Gyula, Fekete István.
Alsó sor: Veisz
Zsigmond, Balogh
János, Freiber Ferenc,
Gutai László,
Töltési Sándor

Énekkarok
A rév-komáromi helv. hitv. egyházközség 1882. november 26-án tartott 

presbiteri gyûlésén jelen voltak: Jelen voltak Pap Gábor lelkész és Molnár Ádám 
fögondnok urak iker elnöklete alatt, Németh Károly algondnok, Foghtüy Dé-
nes egyházi fôügyész, Konkoly Thege Balázs adóbizottsági elnök, Konkoly 
Thege Pál, más világi fôjegyzô, Bulay Géza, Kossár Dezsô, Fodor János, Csepy 
Dani, Szépe Pál, Both János tanító, id. Tóth János, Galambos Lajos, Bátyai Jó-
zsef, Gulyás János, Antal János, Gulyás Lôrintz, Rácz Dániel, id. Tóth József, 
Gulyás Ferencz, Vida János, Kecskés János, Taszi József, Pálffy Benedek, Csó-
ka Máté, Seres István, Gulyás József, Dechij Ferencz, Csukás Sándor, Csukás 
Lôrintz, Gulyás Mihály, Fekete István és Mike Gáspár presbiterek, s az egy-
ház ügyei iránt érdeklôdô számos egyháztag, és alulírott jegyzôkönyvvezetô. 

A gyûlésen a református egyház kebelében mûködô két énekkar feladat-
megosztásáról és elnevezésérôl volt szó.42

A ”rév-komáromi protestáns egyház elsô énekkara” 13 éve, azaz 1869 óta 
mûködött rendszeresen. Célja, „hogy a templomi és halotti énekeket, valamint 
nemzeti dalainkat négyes hangon betanulja, s ezeket részint templomi és temetési 
szertartásoknál, részint pedig elôjöhetô tisztelgéseknél alkalmazza.” Az Alapszabá-
lyát teljes terjedelmében bevezették a jegyzôkönyvbe. 

42 Jegyzôkönyvek az egyház irattárában
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A „rév-komáromi helvét hitvalló egyház földmívelô énekkar”-t a rév-komá-
romi h(elvét) h(itvalló) egyház földmûvelô tagjai mintegy harminc éve alapí-
tották és évtizedeken át intenzíven mûködött, majd több éven keresztül ez az 
egyház kebelében alakult elsô énekkar fennállott és közremûködött a halotti 
végtisztességtételek alkalmával, de nem mûködött rendesen. Aztán 2 éve újra-
szervezték és mára 140 pártoló tagja és 35 mûködô tagja van (Mórocz István, 
Kecskés János, Bese János, Sebestyén Sándor, Kecskés Lajos, Gulyás Mihály, 
Szikra András, Csukás Sándor, Mórocz Dani, Mézes István, Mórocz György, 
Mórocz Sándor, Tóth Károly, ifj. Pati Nagy Sándor, Mézes Zsigmond, Kossár 
Ferencz, Csukás Gáspár, Nagy József, ifj. Tóth József, Kelemen Sándor, Kossár 
József, Nagy Gáspár, ifj. Tóth András, Tóth Károly, Tóth Ferencz, id. Nagy 
Lajos, ifj. Nagy Lajos, Rácz Benô, Tassy László, Száky Zsigmond, Berky Zsig-
mond, Erdélyi Kálmán). Vezetôjük Sulacsek Lajos kántor, aki 1880. június 10. 
óta énekleckéket is tart. A tanításhoz szükséges fi lharmóniumot a besztercebá-
nyai tanmûhelybôl 200 forintért vettek. 

Ez a régi énekkar 1880. május hó 3-án alapszabályait is megalkotta és cél-
jául az alábbiakat tûzte ki: „hogy az egyházi és halotti énekeket, úgy világi dalok-
kal összhangzóan betanúlja s az elôbbieket egyházi és halotti szertartásoknál, az 
utóbbiakat társas körökben a világi és halotti szertartásoknál, az utóbbiakat tár-
sas körökben e világi ünnepélyességek alkalmával elôadja; valamint hogy az ifjúság 
mûvelôdését, képezését elômozdítsa s minden szép és nemes iránti érdeklôdését feléb-
ressze és fejlessze.” Ez az énekkar tehát 1852-alakult és egy hosszú, elhanyagolt 
idôszak után 1880-ban kezdtek újra aktívan dolgozni.



60

A gazdák énekkara 1880 körül Felsô álló sor: Kossár József, Komáromi Lajos, Mórocz Péter,
Csukás Gáspár, Csukás Lajos, Kacz László, Gulyás Antal, Dechy István; alsó álló sor: 

Kossár Ferenc, Tóth Mihály, Mórocz Sándor, Nagy László, Csukás Zsigmond, Veres Tóth 
József, Móricz György, Mézes István, Erdélyi István, Mézes Sándor; ülô sor: Kecskés

Lajos, Mórocz Dániel, Kecskés János, Kálniczky János karnagy, Bese János, Pati Nagy
Sándor, Bajcsy Ferenc, Szikra András; földön ülnek: Kelemen István, Mórocz István

A gazdák énekkara 1926-ban Felsô sor: Pati Nagy Mihály (Széna tér), Csukás István 
(Pandató u.), ifj. Kossár János (Tolnai u.), Kossár Lajos (Gazda u.), Vargha Gábor (Tó u.),.

Csukás József (Pandató u.), Pati Nagy Kálmán (Kereszt u.), Kacz Endre (Megyercsi u.), 
Kecskés János (Gazda u.); középsô sor: Tóth Mihály (Vármegye u.), Csukás János(Megyercsi 

u.), Komáromi Lajos (Kisér sor), Pati Nagy Sándor (Tolnai u.), Máthé István (Víz u.), 
Kossár István (Gazda u.), Pati Nagy Gáspár (Kereszt u., Temetô sor), Pati Nagy Mik-

lós (Rozmaring u.), Száky Zsigmond (Kereszt u., Hosszú u.), Tárnok Imre (Tó utca), Pati 
Nagy Sándor (Gazda u.); ülô sor: Pati Nagy Lôrincz (Kereszt u.), Mórocz Lajos (Vármegye 
u.), id. Mórocz Péter (Megyercsi u.), Pati Nagy Sándor (Gazda u.), Tóth István karnagy,
Dr. Mohácsy János elnök, Füssy Kálmán országgyûlési képviselô (Mezô u.), Bajcsy Ferenc 

(Megyercsi u.),Csukás Sándor (Megyercsi utca)
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Komáromi ref. egyház földmívelô 
tagjainak énekkara 1881. augusztus 
20-án részt vett Jókai Mór emléktáb-
lájának az avatásán, Foghtûy Dénes 
elnök vezetésével.

A küldöttség tagja volt Kecskés 
János (1845-1920).

A résztvevôk ezt a fényképet 
kapták emlékül.

1897-ben megalakult az elsô 
iparos énekkar Sulacsik Lajos ve-
zetésével, és a földmûves énekkar 
Kálnicki János vezetésével.43

Komáromi Ref. Elsô Énekkar
A Komáromi Ref. Elsô Énekkar alapszabályát a közgyûlés 1909. május 

9-én fogadta el. Az egyesület elnöke Csepi Dani, a fôjegyzôje Fülöp Zsig-
mond volt. Az alapszabályt azonban csak 1913. október 12-én fogadta el a 
m. kir. belügyminiszter. Az énekkar célja a „templomi és halotti énekeknek, 
valamint világi dallamoknak s különösen nemzeti dalainknak összhangzó-
an való betanulása, ezeknek a templomi és temetési szertartásoknál eljöhetô 
ünnepélyességek alkalmával való elôadása, s ez által az egyházi szertar-
tások magasztosságának emelésére, valamint a szép és nemes iránt való 
érdeklôdés fejlesztésére való érdeklôdés fejlesztésére való közremûködés.” 
Az énekkar felkérésre köteles fellépni az egyházi- és gyászszertartásoknál, 
de a választmány engedélyével nyilvános elôadásokon is szerepelhetnek. 
Templomi szertartásoknál és világi ünnepségeken díjazást nem igényelhet, 
de temetések alkalmával csak díj fi zetése ellenében mûködhetett.44 Az Ének-
kar tagja volt a Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetségnek és rendszeres 
résztvevôje volt az országos Dalosünnepnek. A IV. dalosünnepet 1938. jú-
nius 5-én Komáromban rendezték. Ezen Teleky Miklós karnagy vezényle-
tével a „Fehér virágok” címû dalt adták elô.451941. június 22-én ugyancsak 
Komáromban rendezték meg a Vármegyei Dalosünnepélyt, ahol „Dicsérô 
Emléklapot” kaptak. 

43 Fülöp 1931 és 1938, 1939
44 A Komáromi Ref. Egyházi Elsô Énekkar Alapszabályai. Komárom 1914
45 Mácza Mihály: A Csehszlovákiai Magyar Dalosszövetségnek országos dalosünnepe Komá-

romban 1938-ban. In LIMES ’90/145-55.
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Énekkari próba a templomban

Kamarakórus 1957-bôl
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Református Diakónia
Az elsô diakónusok 1930. szeptember 7-én tették le a templomban az Úr-

asztalánál az esküjüket: Antal Dénes, Bajkay János, Berza Lászó, Bíró Imre, 
Cserekley János, Csonka Sándor, Czibor Géza, Czirók Béla, Erdélyi Elek, Édes 
József, Farkas Bálint, Feél Lajos, Fehér István, Gyarmathy Dániel, Kalitza 
Sándor, Mórocz László, P. Nagy Mihály, P. Nagy Miklós, Rózsa Pál, Szalay 
Mihály, Tárnok Károly, Tóth József, Virágh Vince és Virágh István. 

A szolgálat keretében látogatták a szórványokat, vasárnapi gyermekmisz-
sziót kezdtek, a szegény gyermekek étkeztetésével, a szegény tanulókat felka-
rolták, a református szegényházat a gondjaiba vették, és lelki térképet készítet-
tek a város református lakosságáról. 1937-ben a presbitérium elhatározta a mo-
dern református szegényház felépítését. A második világháború okozta borzal-
mak enyhítésében is kivették a részüket: sebesülteket látogattak és segélyeztek, 
a rászorulóknak ruhákat gyûjtöttek. A második világháború után a diakónus 
szolgálat iránya és minôsége megváltozott: nagyobb hangsúlyt kaptak benne a 
körzeti és kórházi munkák.46

46 A komárnoi református diakonátus húsz éve. In: Szerk.: Fazekas Zsuzsanna Rész szerint …
Galambos Zoltán lelkipásztor írásai, elôadásai, igehirdetései születésének 120. és halálának 
40. évfordulója alkalmából. Komárom 2014, 152-160.

A Diakónus Testület, elsô sorban 1. Csukás József, 3. Farkas Gáspár,
6. Galambos Zoltán tiszteletes, mögötte a második sorban id. Bacskor János
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Galo Vilmos
A komáromi Timótheus Szövetség története47

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívôknek 
a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a tisztaságban.”48

(1Tim 4,12) 

Az észak-komáromi reformátusok körében az 1930-as évek elsô felétôl lelki 
ébredés49 bontakozott ki. Ennek kétségtelen jelei voltak, hogy megnövekedett 
a templomlátogatók száma, egyre több vallásos összejövetelt, bibliaórát és 
házi istentiszteletet tartottak, valamint, hogy bizonyos személyek, családok 
köré csoportosulva kis lelki közösségek formálódtak, melyek rendszeresen 
összegyûltek bibliát olvasni vagy imádkozni.50

A komáromi református bibliakörös 
fi úk konferenciája Magyarsókon,

1933 júliusában

Az ébredés hulláma nem 
hagyta érintetlenül a reformá-
tus ifjúságot sem. A fi atal helyi 
segédlelkész, Tóth Kálmán,51  
a bencés gimnázium református 
fi údiákjainak 1932-tôl bibliaórá-
kat indított. Kezdetben ugyan 
csak 4-5 tanuló látogatta az ösz-
szejöveteleket, de a résztvevôk 
száma és lelkesedése idôvel egyre növekedett. Formálódó csoporttudatuk-
nak a jele volt, hogy „református bibliakörös fi úknak” kezdték magukat ne-
vezni.52

Tóth ebben az idôben került közelebbi kapcsolatba az ország egyik leg-
nagyobb hatású református evangelizátorával, Nehézy Károllyal, aki a húszas 
években a Komáromhoz közeli Marcelházán szolgált, ahol ösztönzésére a he-
lyi bibliakör tagjai egy árvaotthont létesítettek. Az árvaház a ’30-as évek elején 

47 A komáromi Timótheus Szövetség történetét kérésünkre Galo Vilmos történész, az észak-
komáromi Duna Menti Múzeum munkatársa írta.

48 A Timótheus Szövetség jelmondata.
49 ébredés – tömegeket megmozgató vallási-hitbuzgalmi megújulás
50 Farkas János önéletírása, kézirat, é. n. Róth Jánosné (Réde) tulajdonában. 35.
51 Életére lásd Galo Vilmos: „Jézus Krisztus együgyû szolgája”. Tóth Kálmán református lel-

kész élete és munkássága (1904–1956). In: Makkai Béla (szerk.): A Felvidék krónikása. Ta-
nulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére. Budapest 2014, 215–229.

52 Tóth Kálmán jelöletlen kézirata a szlovákiai református ifjúsági munka kezdeteirôl. Kalocsay 
Márta (Fót) tulajdonában. 4.; Református Ifjú, 1934. 2. évf. 6. sz. 6.
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a Léva melletti Kiskoszmályra költözött egy emeletes kastélyépületbe, melyben 
hamarosan több mint negyven árváról gondoskodtak, Nehézy pedig Kisújfalu 
lelkésze lett. Mûködése nyomán a Vág és a Garam közti terület református 
gyülekezeteiben egy széleskörû kegyes (pietista)53 vallásos ébredési mozgalom 
bontakozott ki (kiskoszmályi mozgalom), mely az evangelizációt és szociális 
munkát tekintette fô feladatának.54

Hamarosan a Tóth lelki vezetése alatt álló „bibliakörös fi úk” is a Nehézy 
által képviselt kegyességi irányzat képviselôjévé váltak, és 1934-ben csatla-
koztak a kiskoszmályi mozgalomhoz. Felvették a Timótheus Szövetség ne-
vet, magukat pedig Timótheusoknak55 kezdték hívni. Tevékenységüket ezt 
követôen a kiskoszmályi mozgalom ifjúsági munkájaként határozták meg.56 
A Szövetség a ’30-as évek második felére már kikristályosodott elvekkel és 
határozott programmal rendelkezett. Ezek szerint a „Timótheus Szövetség 
azon református ifjaknak szabad társulása, akik Isten törvényét, a Bibliát a ma-
guk életére nézve kötelezô zsinórmértéknek ismerik el, aszerint élnek, és szakítva 
minden világiassággal, teljes erejükkel, idejükkel és pénzükkel Isten országának 
az ifjak között való terjesztésén dolgoznak a szeretetszolgálatban, bel- és külmisz-
szióban, valamint családi életükben és polgári hivatásukban.”57

A szövetség tagjai széleskörû munkát fejtettek ki Komáromban és környé-
kén, melynek fókuszában kezdetben az ifjúsági evangelizáció állt (vasárnapi is-
kola, bibliakörök, tanoncmisszió, ifjúsági konferenciák stb.), a Timótheus árva-
ház felépítése (1938) után viszont tevékenységükben egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott a szociális- és nevelômunka.58

A Timótheusok 1936 végén határozták el, hogy átveszik a kiskoszmályi 
mozgalom árvaházaiban (Kiskoszmály, Léva) nevelt fi úárvák gondozását, 
és számukra egy árvaotthont építenek Komáromban.59 Ideiglenes megol-
dásként kibéreltek egy kétszoba-konyhás lakást a Vág-Duna soron, melyben 
1937. szeptember 1-jétôl tíz gyermekkel megnyitották az intézményt.60 Köz-
ben folytak az elôkészületek egy emeletes, 65–70 személy befogadására alkal-
mas árvaházi épület felépítésére. A Vág bal partján, a várostól ingyen kapott 
két hold telken 1938 tavaszán kezdôdött meg az építkezés, mely ugyanezen év 

53 A pietisztikus kegyesség az üres, formális hitélettel szemben a személyes vallásosságra és a 
gyakorlati keresztény életre helyezi a hangsúlyt.

54 A kiskoszmályi mozgalom történetére bôvebben lásd Szûcs Ferenc: „…mint tyúk a kiscsirké-
it”. Nehézy Károly élete és szolgálata. Szentendre, 2012. és Tóth Kálmán: Kôsziklára épített 
ház. A kiskoszmályi mozgalom ismertetése. Pápa, 1942.

55 Timóteus a Biblia szerint Pál hûséges kísérôje és tanítványa volt. A „bibliakörös fi úk” benne 
vélték felismerni a hívô ifjú tökéletes eszményképét. Hajnal, 1934. IV. évf. 12. sz. 12.

56 Tóth Kálmán: Légy példa! A Timótheus Szövetség ismertetése. Komárom, é. n. [1939] 4.
57 Tóth, 3.
58 A Timótheus Szövetség történetére bôvebben lásd Galo Vilmos: A Timótheus Szövetség tör-

ténete, kézirat, a szerzô tulajdonában, 2017.
59 Hajnal, 1936. VI. évf. 12. sz. 7.
60 Tóth Kálmán: Gazdag szegénység. A komáromi református Timótheus árvaház története az 

1937–38. években. H. n. [Komárom], é. n. [1938]. 8–9.
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ôszére már olyan fázisba jutott, hogy az árvák be is költözhettek az építôi által 
Timótheus-palotának keresztelt épületbe. A munkálatok túlnyomó részét ma-
guk a Timótheusok végezték, önkéntesen. 

A költségek egyik felét adomá-
nyokból, a másik felét kölcsönbôl fe-
dezték.61 Az árvaház felépítése komoly 
politikai változásokkal esett egybe: az 
elsô bécsi döntésnek köszönhetôen 
Komáromot visszacsatolták az anya-
országhoz, mindez azonban a Szövet-
ség mûködésében nem hozott gyöke-
res változást.

A Timótheus-palota hamar meg-
telt; 1942-ben a teljesen elkészült 
épületnek, melyben internátus és ta-
noncotthon is helyet kapott, már több 
mint hatvan lakója volt.62  Mivel az ár-
vaház folyamatosan helyhiánnyal küz-
dött, ezért a tanoncotthont fokozato-
san leépítették, az internátus pedig 
külön épületet kapott a Zámory utcá-
ban.63

Az árvaházi és internátusi gyerme-
kek tanulmányait nagy szigorral fel-
ügyelték. Az intézmény egyfajta szak-
kollégiumként is mûködött, mivel az 
iskolai tananyag mellett gyorsírást, 
idegen nyelveket és zenét is tanultak.64 
De gondot fordítottak a gyermekek 
vallásos lelki nevelésére is, melynek 
az evangéliumi (Ichthüs) cserkészet65

volt az egyik legfontosabb eszköze.66

61 Galo Vilmos: A Timótheus… i. m. 19–20.
62 Kiskoszmály, 1943. XIII. évf. 3. sz. 5.
63 Beszámoló a „Lakatos Károly fi ai Református Diákotthon” 1943/44. évi mûködésérôl. Kéz-

irat. Zalaba Zoltánné (Dunaszerdahely) tulajdonában.
64 Szenczi László: Árvaságtól boldogságig. Szekszárd, 2010. 39.
65 Az Ichthüs cserkészet a keresztyén és nemzeti alapokon álló magyar cserkészmozgalmon be-

lül nyomatékosan a vallásra helyezte a hangsúlyt.
66 Galo Vilmos: A Timótheus… i. m. 26–27.

A Timótheus palota 1940 körül
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A második világháború vége a szlovákiai magyarságnak az 1938 elôtti te-
rületi visszarendezôdést, majd a jogfosztottság éveit hozta. A csehszlovák ha-
tóságok a Béthel Egyesületet, mely a kiskoszmályi mozgalom hivatalos megne-
vezése volt, mint „állami szempontból megbízhatatlan” szervezetet 1947. szep-
tember 1-jével feloszlatták, vagyonát pedig – köztük a Timótheus-palotát – el-
kobozták.67 Ezzel gyakorlatilag felbomlott a Timótheus Szövetség is, melynek 
számos tagja Magyarországra távozott. 

A komáromi árvaház létrehozása és mûködtetése a Timótheusok 
legjelentôsebb teljesítménye volt. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az intézmény 
fenntartásának a költségeit döntô mértékben adományokból fedezték, az alkal-
mazottak pedig önkéntesen, fi zetés nélkül dolgoztak.68

67 Štátny archív v Nitre, pob. Komárno, fond Okresný národný výbor v Komárne, 366. d., III. 
ref. 267/1949/59.

68 Tóth Kálmán: Kôsziklára… 25, 31.

A Timótheus-palota lakói az 1940-es években

Timótheus konferencia 1946-ban

Hitmélyítô konferencia az
1940-es évek elején

Leventék a Timótheus-árvazából,
hátul Csukás Zsigmond
segédlelkész-nevelô, 1943 körül
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A már idôsödô Timótheusok 1985-tôl évi rendszerességgel újra találko-
zókat szerveztek a Kisbér melletti Rédén. Az utolsó összejövetelüket a cseh-
szlovákiai Marcelházán tartották 1990-ben, melyen a kiskoszmályi mozgalom 
egykori „baráti köreinek” még élô tagjai is részt vettek. A Timótheusok em-
lékét Észak-Komáromban a mai napig ôrzi az általuk emelt árvaházi épület, a 
Timótheus-palota, melyet a református egyház a kilencvenes években az állam-
tól visszakapott, felújíttatott, és benne 2017-tôl újra egy szociális intézmény 
(idôsek otthona) kap helyet.

Árvaházi gyerekek és nevelôik a 
Timótheus-palota elôtt, 1942 körül

A 640. számú Timótheus
cserkészcsapat 1942 körül

A református egyház által
Felújított Timótheus-palota
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Egyéb egyházközségi csoportok

Vasárnapi iskolai kirándulás. Bal szélen Könyves István s. lelkész, jobb szélen Major László

Vasárnapi iskolai vezetôk  konferenciája Ekecsen a 30-as évek elején id. Victor Jánossal.
Ülôk balról: Csekes Béla, Nagy Nándor, Victor János, Beke Kálmán, Szabó Tinike

(réthei tanárnô), Szekeres Emília. Állók: Kiss János, Nehézy Károly, Pap Béla,
Gáspár József, Galambos Zoltán, Tóth Kálmán, Végh Kálmán
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Férfi  Bibliakör 1961-ben. A Kör egész évben minden vasárnap 11-12-ig együtt van. 
A képen ülô sor: Lajos József szabó diák, Szabó István lakatos, presbiter, Csukás József gazd. 

presb., Kopócs Endre trafi kos diák, Nagy Sándor asztalos kurátor, Galambos Zoltán
lelkipásztor, Kelemen István kurátor, Komjáthy István ny. fôjegyzô, presbiter, Édes József

csizmadia presbiter, Orbán ferenc egyházfi , középsô sor: Cserepes Béla jegyzô diák Hegedûs 
András ny. altiszt, presbiter, Lévai Presbiter, ifj. Mórocz Lajos, Virágh Lajos kurátorok,

Balogh István lakatos, presbiter, id. Mórócz Lajos presbiter, Gergely Mihály ny. rendôr diák.
Hátsó sor: Töltéssy Dénes ny. börtönôr, Szénássy Sándor tisztviselô presbiter, Nagy

Sándor munkás diák, Kósdi Vilmos munkás presbiter, Pap Dániel theol. stud., Rátz Béla 
gazd. presbiter, Hajmássy Lajos sofôr presbiter, ifj. Kapitány Ede 

Háztartási Alkalmazottak Bibliaköre 1936-ban
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Ágendázók/Konfi rmandusok

Kecskés László Konfi rmációi emléklapja 1925-bôl
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Az ágendázók csoportképein 1938-ig Fülöp Zsigmond fôgondnok, Galam-
bos Zoltán, lelkipásztor és Pati Nagy Sándor algondnok ülnek középen. 
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Középen: Fülöp Zsigmond fôgondnok, Galambos Zoltán
lelkipásztor, Mórocz László algondnok

Középen Nagy István káplán, Antal Gábor hitoktató lelkész, dr. Soós Imre fôgondnok,
Galambos Zoltán lelkipásztor, Csízi István gondnok, Pati Nagy Mihály algondnok

és Tóth Mihály segédlelkész
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1947: Tóth Mihály s. lelkész, Dr. Soós Imre fôgondnok, Galambos Zoltán lelkipásztor, 
VirághVince fôgondnok

1951: Dr. Soós Imre fôgondnok, Galambos Zoltán lelkipásztor, Könyves István
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1953: Nagy László kurátor, Bihary Mihály s. lelkész, Dr. Soós Imre fôgondnok,
Galambos Zoltán lelkipásztor, Virágh Vince algondnok, Kelemen István gondnok

1954: 1. Dr. Soós Imre 2. Galambos Z. 3. Virágh Luisa 4. Pázmány B.
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1955: Farkas Gáspár kurátor, Dr. Antal József fôgondnok, Dr. Soós Imre tb. fôgondnok, 
Galambos Zoltán lelkipásztor, Komjáthy István gondnok, Hanesz Sándor s. lelkész

1956: Pázmány Dénes elnöki tanácstag, Kelemen István kurátor,
Dr. Soós Imre tb. fôgondnok, Galambos Zoltán lelkipásztor, Dr. Antal József I. kurátor, 

Farkas Gáspár kurátor, Tuba Lajos s. lelkész, Fél Lajos elnöki tanácstag
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1958: Borza B., Antal J., Soós I., Galambos Z., Kelemen I.
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1959: Mórocz L., Nagy S., Galambos Z., Kelemen I., Virágh L.
1960: Ifj. Mórocz Lajos, Nagy Sándor kurátorok, Dr. Soós Imre tb. fôgondnok, Galambos 
Zoltán lelkipásztor, Kelemen István, Virágh Lajos kurátorok, Komjáthy István tb. kurátor
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1961: Balról. Komjáthy István, Nagy Sándor, Galambos Zoltán, Kelemen István, Virágh 
Lajos, Ifj. Mórócz Lajos.

1962: Mórócz Lajos, Nagy Sándor, Galambos Zoltán, Kelemen István, Komjáthy István,
Virágh Lajos
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A komáromi református egyház lelkészei69

1535-1542: Plechner Márton; 1542-tôl katonai lelkészek a várban: 
Zchortt István, Pfeininger M. János, Hosius János, First N., Singelius Bá-
lint;1562-1563: Huszár Gál reformátor, 1580: Novai /Síró/ Ferenc elsô rendes 
lelkész, 1603: Keresztes Dániel.

Elsôlelkészek: 1608-1615: Dobronczki Miklós püspök-lelkész; 1615-1624: 
Péczeli Király Imre; 1615-1624: Kossa Magyari /Ágh/ Jakab; 1632-1652: Csú-
zi János; 1652-1654 Súri Lôrinc; 1655: Nógrádi István; 1670: Szondy István; 
1683-ig még jártak be lelkészek szolgálni a komáromi gyülekezetbe; 1683-1704: 
húsz évig egyáltalán nem prédikálhattak Komáromban;1704-1711: minden sá-
toros ünnepre 2-2 lelkész vidékrôl bejöhetett; 1711-1715: a pestis miatt nem 
volt szabad behozni lelkészt; 1715-1731: engedély nélkül, a legnagyobb titokban 
és igen nagy kockázat árán jöhetett be; 1731-1783: A Carolina Resolutio után 
egyáltalán nem volt prédikátor Komáromban, egészen az Edictum Tolerantiae-
ig; 1783-1857: ismét két lelkészi állás; 1783-1792: Péczeli József; 1792-1806: 
Mindszenthy Sámuel; 1806-1812: Farkas János; 1813-1835: Kolmár József; 
1836-1844: Szondy László; 1845-1876: Nagy Mihály püspök; 1876-1878: Se-
gédlelkészek; 1876-1896: Pap Gábor püspök; 1857-Tôl egy lelkészi állás; 1897-
1914: Antal Gábor püspök; 1915-1918: Németh István; 1920-1924: Vargha 
Sándor; 1925-1971: Galambos Zoltán; 1971-1972: beszolgálás: Kossár András, 
Dunamocs; 1972-1988: Horváth Zsigmond püspök; 1991-tôl Fazekas László.

Másodlelkészek: 1611-1612: Pölöskey /Bölcskey/ István; 1612-1613: Tolnai 
István; 1614: Szenczi Molnár Albert; 1622: Marosi János; 1670: Csúzi Cseh 
Jakab; 1783-1792: Mindszenthy Sámuel; 1792-1795: egy segédlelkész; 1795-
1806: Farkas János; 1807-1833: Tóth János; 1833-1835: 2 segédlelkész; 1836-
1856: Tüdös József; 1857-töl szünetel a II. lelkészi állás betöltése.

Püspöki Titkárok: 1896-1902: Osvald Kálmán; 1903-1905: Soós Károly; 
1906: Nagy Kornél; 1907-1908: Besse Lajos; 1909-1910: Pongrácz József; 
1911-1913: Fazekas Mihály; 1914-1916: Vass Vince; 1914-1917: Györi Elem-
ér; 1914-1919: Varga Sándor hitoktató.

Segédlelkészek: 1792-1794: Pázmán Péter;1812-1813: Faggyas Mihály; 1814-
1815; 1823: Csepy Mihály;1829-1830: Czike Károly;1829-1830: Galambos 
László;1831: Varjú István;1831-1832: Csirke Dániel;1831-1832: Somogyi Zsig-
mond;1832-1834: Patay János;1833-1834: Domján Dániel;1834: Kováts Jó-
zsef;1834: Szabó Pál;1835: Tóth Ferenc;1835-1836: Vöröss István;1835-1837: 
Kováry Albert;1836: Söröss Lajos;1937; 1940-1941: Virágh Vince;1938, 
1941-1947: Tóth Mihály;1838-1839: Keresztúri József;1841-1843: Patkó Sá-
muel;1844-1847: Czike János;1845-1852: Soós Károly;1849: Kemenczki La-
jos;1849-1851: Zsemlye Károly;1853-1860: Vida Ferenc;1857-1862: Vámos Ist-
ván; Vályi Lajos;1859,1863: Csorba István;1862: Pázmány Dániel;1862-1867: 
Szekeres Mihály;1863-1867:1867-1869: Pápay Leander;1867-1869: Czirók Já-
nos;1868-1869: Ónody Zsigmond;1869-1870: Kocsy Lajos;1869-1873: Veres 

69 Összeállította: TUBA Lajos
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Ede;Kováts Lajos;1871-1872: Csontos Károly;1872-1873: Kiss Pál;1873-1874: Kiss 
Béla;1873-1874: Szücs László;1874-1876: Beödök Pál;1876-1883: Pap Elek;1876-
1878: Szabó Zsigmond;1878-1883: Balahó Antal;1883-1884: 1883-1885: Tóth 
Kálmán;Szabó Imre;1884: Borza Mór;1885-1886: Öllos Károly;1885-1886: 
Rácz István;1886-1888: Mórocz Mihály;1886-1890: Kúr Géza;1888-1891: 
Gyalókay László;1890, 1892: Végh Béla;1890-1891: Hajdú András;1890-1892: 
Tuba Gáspár;1891: Nagy Kálmán;1891-1892: Bajcsy Gyula;1893-1894: Vályi 
Miklós;1893-1895: Boross Kálmán;1893-1898: Kovács Vince;1894-1897: Tóth 
János;1895-1897: Nemes Kálmán;1897-1898: Hankó Gyula;1897-1899: Vargha 
Károly;1898-1901: Rácz Elemér;1900-1902: Csiba Imre;1902-1903:1903-1908: 
Tóth Kálmán;1903-1913: Vargha Sándor;1908-1909: Németh József;1903: Patay 
Árpád; Gulyás Lajos; 1909-1910: Sáhó I.;1909-1911: Galambos János;1910-1911: 
Szücs Ferenc;1911-1915: Benedek József;1914-1915: Kurucz Gyula;1915-1916: 
Szabó I.;1916-1921: Vágó Ede;1916-1927: Mokos Kálmán;1922: Tuba Kár-
oly;1922: Vargha Dezsô;1922-1924: Borza Zoltán;1923: Dukon Béla;1924: 
Galambos Zoltán;1924: Lelkes Ferenc;1924-1925: Zsemlye Lajos;1925: Nagy 
Sándor;1925-1926: Tóth Béla;1926-1928: Parais Árpád;1928-1929: Kossár 
István;1929-1930: Kalitza László;1930-1931: Czirók Béla;1930-1934: Kele-
men Kálmán;1931-1934: Tóth Kálmán;1935-1936: Mikula László;1935-1937: 
Boross Kornél;1937: Urbán Károly;1937-1939: Mikes László;1938: Brányik 
Sándor;1938, 1940/42/: Martsa Dániel;1938-1940: Rácz László;1940: Kal-
már Kálmán;1941: Csukás Zsigmond;1941-1944: Antal Gábor hitoktató;1942: 
Nagy István;1942: Pöör J.;1942-1944: Molnár Bálint;1942-44; 1946-47: Vörös 
Béla;1943-1944: Konkoly István Tábori Lelkész;1945: Kossár András;1947-1951: 
Könyves István;1952-1953: Bihary Mihály;1955: Hanesz Sándor;1955-1957: 
Tuba Lajos;1957: Kostsánszky Dániel; 1958-1959: Borza Zoltán;1974: Szabó 
Károly;1981: Tóth Mihály;1986-1989: Fazekas László.

Jelenlegi lelkészek

Ft. Fazekas László 1961. június 12-én született Tiszacsernyôben. Gyermekko-
rát Kistárkányban töltötte. A királyhelmeci gimnázium elvégzése után a prágai 
Comenius Evangélikus Teológiai Fakultáson tanult tovább, közben 1 évet ösz-
töndíjjal Halléban töltött a Martin Luther Egyetem Teológiai Karán. Tanulmá-
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nyait 1986-ban fejezte be. 1986. október 30-tól 1989. június 30-ig segédlelkész-
ként szolgált Komáromban Horváth Zsigmond püspök mellett. 1987-ben házas-
ságot kötött Tamás Zsuzsannával, három gyermekük született: László (1988), 
Máté (1991) és Zsuzsanna (1994). 1989. július 1-jétôl Léván szolgált helyettes 
lelkészként.1990-ben a komáromi református gyülekezet pályázatot hirdetett az 
üresen maradt lelkészi állásra. A gyülekezet presbitériuma, majd az egyházköz-
ség lelkipásztor választó közgyûlése Fazekas Lászlót választotta meg, beiktatását 
1991 júniusában Mikó Jenô, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspö-
ke végezte. 2003. június 1-tôl a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyü-
lekezetei püspök-helyettessé, 2008-ban pedig püspökké választották. Beiktatását 
Nt. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök végezte 2009. február 14-én ünnepi is-
tentisztelet keretében Komáromban. Fazekas László püspök jelenleg a második 
hatéves ciklusát tölti, amely 2015. január 1-jén kezdôdött. 2015. január 17-én a ri-
maszombati református templomban ünnepi istentisztelet keretében Csûry István 
királyhágómelléki püspök iktatta be Fekete Vince fôgondnokkal együtt. A IX. 
Zsinat alakuló ülésére több hazai és külföldi püspök is meghívást kapott.

Ft. Fazekas Lászlóné Tamás Zsuzsanna Királyhelmecen 
született 1967. november 22-én. Gyermekkorát Nagyráskán 
töltötte, a kassai gimnáziumban érettségizett. Teológi-
ai tanulmányait a prágai Károly Egyetem Teológiai Karán 
1991-ben fejezte be. 1992. január 1-jétôl 1994. december 
31-ig a tanyi gyülekezetben szolgált. 1995. január 1-jétôl 
2001. december 31-ig a komáromi gyülekezetben segéd-
lelkész, 2002-tôl megválasztott lelkész. 1987-ben feleségül 
ment Fazekas Lászlóhoz. Nt. Fazekas Zsuzsannával Szám-
adó Emese beszélgetett 2017. március 2-án.

A lelkészi feladatok mellett, miután 2009-ben magyar nyelv és irodalom – hit-
oktatói szakon végeztem a komáromi Selye János Egyetemen, 2 évig hittant taní-
tottam a komáromi Marianum Egyházi Gimnáziumban. Nagyon szerettem ta-
nítani, de aztán egyszerûen nem fért már bele az idômbe. 2009-tôl 2011-ig én ve-
zettem a Nôegyletet is. Jelenleg a lelkészi teendôkkel foglalkozom és igyekszem min-
denben a férjemet segíteni. A férjem, a püspöki teendôk ellátása mellett a komáro-
mi elsô lelkész is, mellette én vagyok a másodlelkész. Értelemszerûen neki igen ke-
vés az ideje, de ha itthon van, igyekszik az istentiszteleteket megtartani. A refor-
mátus vallásúak száma a 2011-es népszámlálás szerint 4066 fô, a tényleges temp-
lomba járók száma, akik a választók névjegyzékében szerepelnek, 918 fô, mellettük 
van 372 hittanosunk. A komáromi négy alapiskolában, két középiskolában és egy 
óvodában 4 hitoktató és 2 lelkész tanítja számukra a hittant. A Komáromi Re-
formátus Egyház áll a komáromi anyagyülekezetbôl és az izsai leánygyülekezetbôl, 
ahol templom van, de a lelkészi teendôket mi látjuk el. Van még két szórvány-
gyülekezetünk, Ôrsújfalu és Kava, ahol se templom, se parókai nincsen, csak né-
hány református hívô. Az egyházunkon belül mûködik a Nôegylet és a Timóteus 
Közhasznú Társaság, amelyet a Timóteus ház felújítására hoztunk létre, ennek 
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idôsgondozás a feladata. Az igen rossz állapotban lévô Timóteus házat 2004-ben 
jelképes 1 koronáért vásároltuk vissza a várostól, felújítása 2016-ra elkészült, az 
ünnepélyes átadása 2017-ben lesz. Az igazgatónôje Gönczöl Tóth Hilda, az épü-
letben 40 férôhely van. Az építkezés befejezését a Magyarország Kormányának 
támogatása tette lehetôvé. Van az Élô Víz Nembefektetési Alap, ahova az adó 2 
%-át lehet adni, ez a gyermek- és ifjúsági munkát, valamint több gyülekezeti szol-
gálatot támogat. 2016 szeptemberétôl újra mûködik az Énekkarunk, a Collegium 
Musicum, Cintula György Katalin kántor és Fekete Éva segédkántor vezetésével. 
Van kazettaszolgálatunk, az istentiszteleteket rögzítjük és CD formájában a be-
tegeknek eljuttatjuk. Lehallgatásukhoz lejátszót is lehet igényelni. Az Én Te Ô 
elnevezésû programunk keretében gyerekeknek meseolvasást tartunk a kórházban 
és idôslátogatást végzünk. Gyülekezetünk területén 3 otthon mûködik, ahol heti 
rendszereséggel tartunk istentiszteleteket. Heti rendszerességgel több bibliakört is 
mûködtetünk. A csütörtöki istentisztelet elôtti Nôi bibliaórát én vezetem, a Pres-
biteri bibliaórák vasárnap az esti istentisztelet elôtt vannak, az Ifjúsági bibliakör 
pedig péntekenként van, ezeket az alkalmakat Takács Klaudia tartja. Van emel-
lett a fi atalság számára Filmklub, télen sítábor, nyáron kerékpártúra. Egy új kez-
deményezés is indult Labora tábor néven, itt az igei magvetés mellet fi zikai mun-
kát végeznek a fi atalok. Gyülekezetünk területén 19 éve mûködnek a házi biblia-
órák, jelenleg 5 házi bibliakörünk van. 2016-ban 8. alkalommal rendeztük meg 
a Nyári Napközi Tábort a Kollégium udvarán. A Diakóniai Bizottság a rászo-
rulóinkat támogatja, fontos feladatuk a Napsugár-csoport mûködtetése, vagyis az 
egészségükben akadályozott gyerekekkel és szüleikkel való foglalkozás. 18 éve jelenik 
meg gyülekezeti lapunk, a Kis Tükör, amely a gyülekezeti élet eseményeit igyekszik 
bemutatni. Fontos feladatunk nekünk is a Reformáció 500 éves évfordulójának a 
méltó megünneplése. Ennek egyik része, hogy a Komáromi Televízióban bemutat-
koznak a komáromi protestáns egyházak, valamint a római-katolikus egyház is. A 
mûsorban hetente 3-3 percben valamelyik egyház valamit bemutat az életébôl. Ez 
a mûsor novemberig tart.

Volt lelkészek, segédlelkészek70

 Huszár Gál (1512 ? - 1575. október 23.) reformátor, nyomdász, énekszerzô, 
evangélikus szuperintendens. A Heidelbergi káté magyarra fordítója. Beszélt görö-
gül, latinul, héberül és németül, emellett zenei ismeretekkel is rendelkezett. Egye-
temi tanulmányíit feltételezhetôen Krakkóban végezte. 1551-1552-ben katolikus 
papként mûködött a mátyusföldi Vízkereszten, mivel azonban református szel-
lemben kezdett prédikálni evangélikus hite miatt, Oláh Miklós esztergomi érsek 
elöl 1533-ban Habsburg Miksa óvári birtokára kellett menekülnie. Bécsben könyv-
nyomtatást tanult Raphael Hoffhalter nyomdásztól, majd nyomdát vásárolt tôle 
és 1558-ban nyomdát rendezett be Magyaróváron. 1559-ben Kassára hívták meg 

70 A lelkészek életrajzát Cséplô Bálint: 450 éves a Rév-Komáromi Református Gyülekezet címû 
2012. évi Kézirata alapján készítettük, a fotókat a református egyházban fellelhetô portrék-
ról Török Csaba készítette.
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papnak és 1560. március 20-án iktatták be lelkipásztori hivatalába. 1560 októberé-
ben elfogatta Verancsics Antal egri érsek. Mielôtt az egri börtönbe szállították vol-
na Kassán tartották fogva, ahol azonban tisztelôi kibontották a kassai börtön falát, 
így december 27-én megmenekült. Kassáról nyomdájával együtt Debrecenbe köl-
tözött, ahol papi állást nem vállalt, csak nyomdászi feladatokat látott el. 1562 máju-
sában Komáromba távozott, ahol a dunai naszádosok prédikátora lett. Oláh Mik-
lós esztergom érsek azonban panaszt tett ellene a királynál és Károly fôhercegnél, 
ezért 1563. február 7-én elfogatási parancsot adtak ki ellene. Egy ideig Nagyszom-
baton mûködött, de Oláh Miklós újra bepanaszolta és a császári parancs (1565. ja-
nuár 28.) miatt újra odébb kellett állnia. 1568-ban Csallóköz-Mátyusföld püspöke-
ként már Komjátiban tartózkodott, késôbb Forgách Imre udvari papjaként látjuk 
újra Komjátiban. Komjátiban lelkészi mûködése könyveket is nyomtatott. 1575-ben 
Pápára költözött, ahol október 23-án a pestis áldozatává vált. Nyomdáját fi a, Hu-
szár Dávid vitte tovább. Sírja nem maradt fenn, mert a régi temetôt felszámolták.

Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 
1634. január 17.) magyar református lelkész, nyelvtudós, fi lozófus, 
zsoltárköltô, egyházi író, mûfordító. Munkásságának egyik nagy elis-
merése, hogy arról dicsérettel emlékezett meg Pázmány Péter eszter-
gomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezetô alakja. 
Életének javát külföldön élte le (Wittenberg, Strassburg, Heidelberg, 
Altdorf, Marburg és Oppenheim). Olyan európai hírû tudósokat 
tudhatott barátainak, mint Johannes Kepler és Martin Opitz. 

Mûveinek többsége külföldön született, tevékenységét mégis hazá-
ja javára fejtette ki. Úttörô jelentôségû latin szótára átdolgozásokkal a 19. század 
közepéig használatban volt; sok irodalmi, tudományos mûszónak nála olvasha-
tó elsô magyar nyelvû meghatározása. Latin nyelvû magyar nyelvtanát a 18. 
századig kézikönyvként használták, ezáltal – a tudománytörténeti jelentôségen 
túlmenôen – nagyban hozzájárult a magyar nyelvhasználat és helyesírás egysé-
gesüléséhez. A református magyarság számára számos zsoltárfordítása, a Kár-
olyi-biblia javított kiadása, Kálvin Institutiójának és a heidelbergi káté fordí-
tása máig élô hagyaték. Kiemelkedô hatást gyakorolt a magyar irodalmi nyelv 
és a magyar verselés fejlôdésére. Ugyanakkor latinul is virtuóz módon verselt. 
Molnár Albert szülôvárosában kezdte tanulmányait 1584-ben, édesanyja 1585-
ben bekövetkezett halála után Gyôrben, Göncön, Debrecenben tanult. 1590-
ben elôbb Kassán volt nevelô, majd külföldi tanulmányútra indult: Witten-
bergben, Drezdában, Heidelbergben, Strassbourgban tanult, de kálvinizmu-
sa miatt végül számûzték a lutheránus városból. Ekkor nagyobb utat tett Svájc-
ban, Itáliában, és úgy tért vissza Németországba, 1599-ig a heidelbergi egye-
temen tanult.1599. október végén kilenc év külföldi vándorlás után hazatért, 
hogy a protestáns nemesség körében pártfogókat szerezzen. 1600-ig Szencen 
tartózkodott, és bejárta a Felvidéket. 1600. márciusban visszautazott Németor-
szágba, ahol több városban megfordult, tanult, tanított, korrektorként dolgo-
zott. Két protestáns fejedelem, IV. Frigyes pfalzi választófejedelem és (Köny-
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ves) Móric hessen–kasseli tartománygróf volt pártfogója. 1611. október 8-án 
Oppenheimban feleségül vette a Luther családjából származó Ferinari Kuni-
gundát, akitôl két fi a és négy lánya született. 1613-ban családostól Magyaror-
szágra költözött, ahol elôbb Szalónakon, majd gróf Batthyány Ferenc dunántú-
li fôkapitány rohonci udvarában vállalt lelkészi hivatalt. Mivel nem sikerült itt 
nyomdászmûhelyt alapítania, 1614-ben Komáromban vállalt lelkészi állást, de 
a következô évben visszatért Németországba, ahol az oppenheimi Szent Sebes-
tyén-templom kántorává, és az iskola tanárává, majd 1617. áprilisban rektorává 
nevezték ki. A harmincéves háború következtében elvesztette otthonát, ekkor a 
heidelbergi fejedelmi udvarban húzódott meg. A fehérhegyi csata után a várost 
Tilly katonái dúlták fel; kifosztották és megkínozták Szenczi Molnár Alber-
tet is, aki ekkor Hanauba vándorolt. 1624-ben végleg hazatért, Kassán, majd 
1629-ben Kolozsvárt lakott, de nagy szegénységben élt, I. Rákóczi György feje-
delem vette pártfogásába. 1634 januárjában pestisben halt meg. Sírja a kolzsvári 
Házzsongárdi temetôben található.71

Péczeli Király Imre (Pécsely, 1590 körül – Érsekújvár, 1641 körül) refor-
mátus lelkész. Három évig Komáromban iskolaigazgató volt, majd 1609. má-
jus 30-án a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1611-ben már újra 
elôbbi állásában mûködött, míg 1615-ben ugyancsak Komáromban lelkész, 
késôbb egyúttal alesperes lett. 1622-ben vagy 1624-ben Érsekújvárra ment pap-
nak, itt a komjáti egyházmegye csakhamar esperessé választotta. 1635-ben még 
ott mûködött. 1641 körül halt meg.72 A korszak népszerû szerzôje volt, megje-
lent retorika-tankönyve, egy-két kisebb jelentôségû prózai vallásos kiadványa, il-
letve 15 verset ismerünk tôle, ebbôl tízet az Istenes énekek függeléke közölt.7343

Csúzi Cseh Jakab (Losonc, 1639 – Pápa, 1695. március 22.) teológiai doktor, 
református püspök. 1652-tôl a pápai, majd a sárospataki kollégiumban tanult. 
1661–1663 között Kecskeméten volt rektor, utána külföldi egyetemekre ment: 
1663. október 22-étôl Franekerben járt, itt lett a teológia doktora 1665-ben. 
1665-ben Utrechtben is megfordult. Onnan hazatérte után 1665-ben Komá-
romban lett szintén rektor, majd 1666-ban az egyik lelkészi állást nyerte el. 1670-
ben a komáromi egyházmegye esperese lett. Az ottani vár fôkapitánya azonban a 
többi lelkésszel és tanítóval együtt elûzte 1672. jan. 25-én. 1673-tól hat évig Lo-
sonci pap volt. 1674. március 5-én a rendkívüli törvényszék elé idézték Pozsony-
ba és április 4-én fej- és jószágvesztésre ítélték. Két hónapnyi fogság után Sár-
várra vitték, a következô év júniusában Triesztbe szállították; a csapatot kísérô 
kapitány hajlandó volt váltságdíj ellenében néhányukat szabadon bocsátani, en-
nek beszerzésére Bécsbe küldte Csúzit, akit azután a magával hozott összegért 
Beregszászy Istvánnal együtt szabadon bocsátott és visszatért Losoncra, ahon-

71 https://hu.wikipedia.org/wiki/Szenczi_Moln%C3%A1r_Albert (Letöltés: 2017. 03. 17.)
72 https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cseli_Kir%C3%A1ly_Imre (Letöltés: 2017. 03. 

17.)
73 A magyar irodalom története. In: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/02/59.html (Le-

töltés: 2017. 03. 17.)



88

nan 1679 májusában Kocsra ment lelkésznek. 1682-ben visszatért Komárom-
ba, ahonnan ismét csak elûzte ôt 1688. évi aug. 19-én a következô várkapitány, 
Hofkirchen tábornok. Debrecen lett lelkész 1686-ig, amikor Szônybe ment, 
ahonnan a komáromi hívek lelki gondozását is végezte, mivel Szôny articuláris 
hely volt. Az 1692. okt. közepe táján elhunyt püspök-elôdének, Sellyei M. István-
nak ô lett utóda a pápai papságban.74 1693-ban a veszprémi szuperintendentialis 
gyûlésen a pápai, vagy veszprémi egyházkerület püspökévé választották.75

Péczeli József (Putnok, 1750 – Komárom, 1792. december 4.) 
édesapja, Péczeli Imre református prédikátor volt, édesanyja Konok 
Sára. Tanulmányait 1767-ben a Debreceni Református Kollégium-
ban kezdte, majd Lipcsében, Jénában, Bernben és Genfben folytat-
ta. 1783-ban letette a teológiai vizsgát és felszentelték. Igent mon-
dott a komáromi eklézsia meghívására, hivatalát 1783. október 5-én 
foglalta el. Tevékenysége Komáromban szerteágazó volt. Elsô tet-
te a templomépítés volt, amely 1788-ra el is készült. 1789-ben meg-
szervezték a Komáromi Tudós Társaságot és megalapította a Minde-

nes Gyûjtemény címû folyóiratot. 1787-ben a Dunántúli Reform Egyházkerü-
let fôjegyzôjévé és pénztárnokává választotta. 1792. december 4-én elhunyt Ko-
máromban. A rév-komáromi református temetôben helyezték örök nyugalom-
ba. A paplak, ahol meghalt, 1904-ben emléktáblát kapott, 1946-ban eltávolítot-
ták és 1991-ig a református egyház ôrizte, 2001-ben újra eredeti helyére került. 

Mindszenthy Sámuel (Püspökladány, 1751, - Komárom, 1806) apja Mind-
szenthy György református lelkész, édesanyja Nekézsenyi Szabó Katalin volt. 
Tanulmányait a debreceni református fôiskolán végezte. Svájcban a berni egye-
tem hallgatója is volt. Péczeli javaslatára megválasztották másodlelkésznek a rév-
komáromi gyülekezetnél. A Mindenes Gyûjtemény társszerzôje lett. Írói tehet-
sége és lelkészi kiválósága országszerte ismertté tette. Péczeli József halála után 
ô lett a rév-komáromi gyülekezet elsô számú lelkésze. Szolgálata alatt új haran-
gok készültek a templomra. Mindszenthy Sámuel 24 évig volt a gyülekezet lel-
kipásztora. Életének 55. évében hunyt el. A komáromi református temetôbe te-
mették el, Péczeli József sírja mellé.

nemes Farkas János (1754 –Komárom, ) Debrecenben tanult, 1773-ban lé-
pett a felsô osztályba. 1784. április 5-tôl fôiskolai szenior volt, majd Kecskeméten 
tanárkodott hét éven keresztül. 1795-ben megválasztották segédlelkész szenior-
nak, majd 1806 után a komáromi gyülekezet elsô lelkészévé. 1808. január 13-án 
ôt választották a Komáromi Református Egyházmegye esperesévé, lelkészként 
kétszer volt országgyûlési képviselô. 1807 áprilisában a budai diétára való útjá-
ban kiszállt Komáromban II. Ferenc császár és király, meglátogatta a református 

74 Zoványi Jenô. Helyesbítések Csúzi Cseh Jakab életrajzából. In: http://epa.oszk.
hu/00000/00001/00180/pdf/ITK_00180_1941_03_281-283.pdf (Letöltés: 2017. március 
17.)

75 https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%BAzi_Cseh_Jakab (Letöltés: 2017. március 17.)
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kollégiumot, az osztályokat és Farkas János lelkészt. Farkas Jánosnak a Komáro-
mi Egyházmegye szenior-esperesének több nyomtatásban jelentek meg prédiká-
ciói, amiket a Rév-Komáromi református gyülekezet elôtt mondott el. Sírja a ko-
máromi temetôben található, öt gyermeke is ott nyugszik. 

Kolmár József (Kiskunhalas, 1769. augusztus 29. – 1835. november 24.) a 
gimnáziumot Kecskeméten végezte, teológiai tanulmányait pedig Jenában és 
Göttingben. 1792-ben dunapataji lelkész lett, 1812-ben Kecskemét prédikátorá-
vá választották. 1813-ban a komáromi református gyülekezet közgyûlése lelkész-
nek választotta. 1815-ben a dunántúli egyházkerület pénztárosává választották, 
1827-tôl pedig az egyházmegye esperese lett. Híres szónok volt, akinek prédiká-
ciói ma sem vesztettek aktualitásukból. Temetésén Szondy László losonci lelkész 
és Tüdôs József helybeli professzor mondott gyászbeszédet.

Tóth János (Komárom, 1781. január 24. –Komárom, 1832. augusztus 11.) 
szülei komáromi kálvinisták voltak. Édesapja Tóth András csizmadia mester, édes-
anyja Szûcs Julianna. Alapiskoláit Komáromban végezte, további tanulmányairól 
nincs tudomásunk. 1894-ben kezdte szolgálatát, mint segédlelkész a komáromi 
gyülekezetben. Mindszenthy Sámuel halála után ôt választották meg másodlel-
késznek 1806. december 14-én. 1814-ben házasságot kötött Szabó Évával, Házas-
ságukból két gyermek született: Lôrinc (1814) és Albert (1826). 1831 októberében 
egészségügyi állapota napról napra gyengült, ezért felmentették a szolgálat alól. 

Szondy László (1806-1844) losonci lelkészt 1836-ban, Kolmár József halá-
la után a gyülekezet megválasztotta elsô lelkésznek, Tüdôs Józsefet pedig má-
sodlelkésznek. Beiktatásuk 1836. április 17-én történt, Tóth Ferenc Dunántúli 
Egyházkerület püspöke végezte. Szülôvárosából meghívást kapott a lelkészi ál-
lás elfoglalására, ezért bejelentette lemondását. 

Tüdôs József (Pocsaj, 1786. november 2. –Komárom, 1857. július 13.) ta-
nulmányait Debrecenben végezte. Miután befejezte, Kecskeméten professzor-
rá választották. 1828-ban feleségül vette Tóth Juliannát. Házasságukból egy 
gyermek született, Kálmán (1828). 1836-ben Komáromban másodlelkésznek 
választották, beiktatása 1836. április 17-én történt. 20 évi szolgálat után hunyt 
el. A gyászistentiszteletet Nagy Mihály, a Dunántúli Egyházmegye püspöke 
végezte. 

Nagy Mihály (Rétalap, 1788. december 14. – Komárom, 
1878. március 19.) az alapiskoláit Ajkán, a közép- és fôiskolai 
tanulmányait Pápán végezte. 1913-tól Bécsben természet- és 
vegytant tanult, 1914-ben pedig Németországba utazott, ahol 
másfél évet töltött a jénai, göttenburgi és a margburgi egye-
temen. Visszatérése után 6 évig tanárként dolgozott Pápán. 
1821-ben cserélte fel tanári pályáját lelkészivel, mikor a kocsi 
gyülekezet hívta meg rendes lelkésznek. Mint kocsi lelkész, tu-
dásával és szónoklataival hamar felhívta magára a tatai egyház-
megye fi gyelmét, ezért 1826-ban esperesnek választották. Ezt a 
funkciót 18 éven keresztül töltötte be.



90

Feleségül vette Thály Ágnest, Gyermekeik Károly és Karolina. 1844. feb-
ruár 2-án meghalt Tóth Ferenc, a Dunántúli Egyházkerület püspöke. Utód-
jául Nagy Mihályt esperest választották, aki 1845. június 17-tôl áttette szék-
helyét Komáromba. 1845. november 9-én megválasztották és beiktatták be a 
komáromi gyülekezet lelkészévé. 1857-ben meghalt Tüdôs József másodlel-
kész, ettôl kezdve egyedül irányította a komáromi gyülekezet lelki életét. A 
szabadságharc alatt a templom tetôzete leégett. A szabadságharc után kiállt a 
kormány protestánsokat korlátozó intézkedései ellen. Harmincévi püspöksége 
után 1875-ben leköszönt a püspöki székrôl. 1878. március 19-én hunyt el. A 
komáromi temetôbe helyezték örök nyugalomba. 

Dr. Antal Gábor (Szenkirályszabadja, 1843. május 10. -1914. 
január 14.) mint szegény sorsú iparos szülôk gyermeke. Alapis-
koláit szülôfalujában végezte. A gimnáziumot és a teológiát pe-
dig Pápán. 1866-67 elsô félévében Monoszló segédlelkészként te-
vékenykedett, a második félévben helyettes tanár lett a pápai re-
formátus fôiskolán. Külföldi egyetemekre is sikerült kilátogatnia, 
Berlinben és Zürichben bölcsészetet és teológiát hallgatott. 1869. 
május 27-én lelkésszé avatták. Május 29-én a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület közgyûlése a pápai református fôiskola ren-
des tanárává választotta. Ezt a hivatást 18 évig töltötte be. A böl-
csészeten kívül nemzetgazdaságot, jogenciklopédiát és európai 
nemzetközi jogot tanított. Az Egyetemes Református konvent-

nek és a magyarországi református tanügyi bizottságnak is tagja volt. Megalapító-
ja és titkára a Pápa város Protestáns Jótékony Nôegyletnek. 1881-ben az Egyete-
mes Zsinat rendes képviselôjévé választották. 1887-ben Ácsra hívták, hogy legyen 
az ottani gyülekezet lelkésze. 1890-ben házasságot kötött Kluge Matilddal. Há-
zasságukból két fi ú és három lány született. 1896-ban püspökké választották Pá-
pán. Beiktatása 1896. szeptember 13-án történt. Pap Gábor lelkész-püspök halálá-
val megüresedett a révkomáromi eklézsia lelkészi állás is, amelynek betöltésére az 
egyházközségi közgyûlés meghívta. Ünnepélyes beiktatására 1896. április 2-án ke-
rült sor. A beiktatáson részt vett az evangélikus, és az izraelita egyház, valamint a 
politikai és iskolai hatóságok. 18 évet szolgált lelkipásztorként. 1914. január 14-én 
hunyt el, gyászistentisztelet keretében helyezték örök nyugalomra a komáromi re-
formátus temetôben. Sírja fölött díszes síremlék áll.

Németh István (Pusztaegres, 1851-Székesfehérvár, 1924. 
július 28.) a gimnáziumot Györkön és a Pápai Református Kol-
légiumban végezte, majd a teológiát is Pápán hallgatta. 1876-
tól a Pápai Teológiai Akadémia tanára lett. Ezt a hivatását 38 
év szolgálat után befejezte. 1889-tôl egyházkerületi levéltár-
nokként, 1903-tól a Dunántúli Egyházkerület püspök-helyet-
tesként szolgált. 1914. március 31-én püspökké választották. A 
püspökavatást dr. Baltazár Dezsô Tiszántúli püspök végezte.

Dr. Antal Gábor püspök halálával megüresedett a komá-
romi lelkészi állás is, egy ideig Benedek József és Vargha Sán-
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dor végezték a lelkészi feladatokat. A gyülekezet presbitériuma 1914. március 
15-én Németh István püspököt hívta meg lelkészi szolgálatra, aki azt elfogad-
ta, a szolgálatot 1914. november 15-tôl elkezdte. Komárom 1919. évi megszál-
lása következtében a püspöki székhelyet át kellett tennie Pápára, a lelkészit pe-
dig Dél-Komáromba. 1921-tôl Balatonkenesén végezte a püspök-lelkészi szol-
gálatot. Hitvestársa Petô Szidónia volt.

Vargha Sándor (Kisölved, 1879 - Komárom, 1924. szep-
tember 24.) a középiskoláit Léván és Selmecbányán végezte, 
teológiai tanulmányait pedig Pápán hallgatta. 1900-ban vet-
te át lelkészi oklevelét. Három évig segédlelkészként mûködött 
Nagysallón. 1903-tól 1905-ig a komáromi gyülekezet segédlel-
késze, majd 1906 és 1914 között mint hitoktató tevékenykedett. 
1914-1919-ig másodlelkész volt a püspök mellett. A csehszlo-
vák megszállás során Németh István püspök-lelkészt Dél-Komá-
romba helyezték át, így a lelkész nélkül maradt gyülekezet 1920-
ban megválasztotta elsô lelkészévé. A komáromi egyházmegyé-
ben 1922-tôl aljegyzô, 1923-tól, mint fôjegyzô mûködött. Tag-
ja volt az egyházmegye számvevôszékének, valamint a gyámol-
dali igazgatótanácsnak. 1919-ben újraszervezte a Komáromi Református Ifjúsági 
Egyesületet, melynek másodelnöke lett. A református egyházi énekkarnak éveken 
keresztül elnöke volt. 1904-ben megházasodott, feleségül vette Szekeres Emíliát. 
Házasságukból egy leány, Emília és egy fi ú, Sándor született. A komáromi refor-
mátus temetôben nyugszik, a búcsúbeszédet a gyülekezet nevében dr. Gaál Gyula 
fôgondnok, a Református Ifjúsági Egyesület elnöke mondta. Az egyesület 1926. 
március 14-én síremléket állíttatott neki, amelynek ünnepélyes leleplezésén Galam-
bos Zoltán lelkész és Fülöp Zsigmond fôgondnok mondott ünnepi beszédet. Az 
ünnepségen a gazdák énekkara közremûködött.

Galambos Zoltán (Réte, 1894. június 22. – Komárom, 
1973. január 29.) édesapja, Galambos László rétei lelkipásztor 
volt. A pozsonyi evangélikus líceum elvégzése után a pápai te-
ológián tanult, majd két év után Bécsben folytatta tanulmánya-
it, ahonnan Hollandiába ment. Elôször Budapesten tevékeny-
kedett, mint hitoktató. 1924-ben Komáromban Zsemlye La-
jossal, mint segédlelkész szolgált. 1924 után a gyülekezet meg-
választotta komáromi lelkésznek. 1925. szeptember 13-án ik-
tatták lelkészi szolgálatba, majd ezek után foglalta el állását. 
1926-ban feleségül vette Kiss Editet. A házasságból egy fi ú, 
Gedeon és két leánygyermek született, Márta és Lívia.

46 évi lelkipásztori szolgálat után 1971. augusztus 31-én 
vonult nyugdíjba. Életének 79. évében hunyt el. 

Temetése 1973. február 3-án volt, a templomban ravatalozták fel, tk. Hor-
váth Zsigmond püspök elsôhelyettes, komáromi lelkipásztor mondott gyászbe-
szédet. A temetési menet a Jókai, Deák Ferenc, és a Gazda utcákon vonult a 
temetôbe. A sírnál Tóth Mihály aranyosi lelkész vett búcsút tôle.
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C. E. Világkonferencia Budapesten 
1927-ben,
Galambos Zoltán tiszteletes (elsô sorban) 
részvételével

A református templom belseje 1940-ben

Galambos Zoltán
a parókia elôtt 1966-ban

Galambos Zoltán családjával
az 1930-as évek második felében
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Tuba Lajos (Komárom, 1926. 07. 08. – Komárom, 
2002) bencés gimnáziumban érettségizett. A világháború-
ban a Vöröskeresztnél szolgált, megmaradt a naplója, ami-
ben leírta a vele történteket. A prágai Teológián végzett lelki-
pásztori szakon és az Egyetemes Egyház szolgálatába lépett.

A végzés után 1957-ben Komáromban másodlelkészként 
szolgált Galambos Zoltán tiszteletes mellett. Ezt követôen 
Apácaszakállason, Csilizradványban, végül Megyercsen volt 
lelkész. Nyugdíjas éveit Komáromban töltötte. Tagja volt a 
Komáromi Protestáns Nôegyletnek, a Múzeumbarát Kör-
nek és a Vöröskeresztnél is tevékenykedett. Egész életé-
ben fotózott és Komárom történetével foglalkozott. Meg-
írta a Komáromi Protestáns Nôegylet történetét, a Komá-
romi Református Egyház történetété és a Komáromi Járási 
Sportszövetség történetét. Kétszer nôsült, elsô házasságából 
két fi ú, Lajos (1961) és László (1963), másodikból egy lány, 
Gyöngyvér született.76

Horváth Zsigmond (Bori, 1914. november 10. – Komá-
rom, 1988) teológiai tanulmányait a losonci szeminárium-
ban fejezte be 1938-ban. Segédlelkészként szolgált 1941-
ig Hontgyarmaton, Vámosladányban és Búcson. Ekkor a 
hontgyarmati gyülekezet lelkészének választotta és ott szol-
gált 1948-ig. A búcsi gyülekezet lelkipásztora volt 1949 és 
1972 között. A Dél-nyitrai Egyházmegye espereséül válasz-
totta 1964-ben. Ezt a szolgálatot végezte odaadóan 1971-
ig. A komáromi gyülekezet 1973-ban választotta meg lelki-
pásztorául, s itt szolgált haláláig. 1972-ben elsô püspök he-
lyettessé választották, majd Varga Imre halála után a püspö-
ki teendôket is ô látta el. Tekintettel a széles teológiai látó-
körére és egyéni adottságaira a Szlovák Református Keresz-
tén Egyház Zsinata 1984. május 4-én Komáromban püspök-
ké választotta. 46 évnyi lelkipásztori szolgálat után 79 évesen 
elhunyt. Temetésén az állami egyházügyi hivatal igazgatója, 
Dr. Vincent Macovsky miniszter- helyettes is méltatta mun-
káját. 

76 Adatközlô: lánya, Tuba Gyöngyvér
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Tóth Kálmán (Nagypeszek, 1904. december 5. - 
Ipolypásztó, 1956. szeptember 25.) a középiskolát Pápán és 
Ipolyságon végezte, majd a Losonci Teológiai Szeminárium 
hallgatója lett, ahol a csehszlovák református ifjúsági misz-
szió elkötelezett munkásává vált. 1931-ben Komáromba ke-
rült mint segédlelkész és létrehozta a Timótheus Szövetsé-
get. 1936-ban feleségül vette Tárnok Gizellát. Saját gyerme-
kük nem született, ezért 1946-ben örökbe fogadtak egy öt-
éves árva kislányt, Kovács Ilonát. 1937-tôl árvaházi lelkész 
lett elôször a kiskoszmályi, majd felépülése után a komáro-
mi árvaházban.

1944-ben a komáromi egyházmegye missziói lelkésznek választotta, de ez 
irányú tevékenysége fôként csak a háború után bontakozott ki.A második vi-
lágháború után a Timótheus-palotát az állam elkobozta, egy ideig felesége szü-
leinek Megyercsi utcai házában laktak, majd az egykori Kollégium épületében 
kaptak egy szobát és itt éltek 1952-ig. 1948-ban saját lakásán kétéves misszi-
ói tanfolyamot indított 11 hallgatóval. 1947 tavaszán a Csehországba küld-
ték a deportált magyarok lelki gondozásának az ellátására. 1951-ben a prá-
gai Comenius Evangélikus Teológiai Kar docensévé nevezték ki, ahol két sze-
meszteren keresztül oktatta a többségében magyar anyanyelvû református te-
ológus-hallgatóknak. A kommunista állami vezetés felszólítására 1952-ben le-
mondott a teológiai oktatói és missziói lelkészi állásáról. Az ipolypásztói gyü-
lekezet választotta meg lelkészének, itt is halt meg váratlanul.77

A Timótheus-
palota

77 Galo Vilmos: Tóth Kálmánra emlékezünk. In: Kis Tükör XV. évf. 2014. dec. 4. sz. 6.
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Mgr. Fritz Beke Éva, PhD
Pap Gábor, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke78

Pap Gábor 1827. szeptember 10-én született a Veszprém 
megyei Vilonyán.Pap Gábor édesapját, Pap Istvánt 1829-ben 
Vilonyáról Vámosra (napjainkban: Nemesvámos) helyezték 
át, és az ottani szolgálati ideje alatt megválasztották a Veszp-
rém megyei Helvét Hitvallású Egyházmegye esperesének. A 
19. század ’30-as évei végén és ’40-es évei elején a vámosi pa-
rókia - Pap Gábor életrajzírói szerint - valóságos kis kollégium 
volt. Ugyanis a nagy tudású lelkész itt tanította a környékbe-
li módosabb családok gyermekeivel együtt saját fi át is, mégpe-
dig oly mesteri módon, hogy a gyermekek a gimnázium elsô 
öt osztályának megfelelô tudásra tettek szert. 

A vámosi diákévek után 1843 ôszén Pap Gábor a Pápai 
Református Kollégiumban folytatta tanulmányait a gimná-
zium hatodik osztályába lépve. A Pápai Református Kollégi-
um napjainkban Ó-kollégium-ként ismeretes, az épülete pe-
dig mára mûemlékké vált. Bejárata fölött emléktábla hívja fel a járókelôk fi gyelmét 
az egykor ott tanuló diákokra, kik késôbb közismert személyiségek lettek, köztük 
Pap Gáborra is. Pap Gábor a pápai diákévek alatt Pap K. Gábor néven két ifjúsági 
lapnak – Koszorú (1845-47) és Vándor (1847) – volt a szerkesztôje. 1847-ben a Pá-
pai Fôiskolán fejezte be jogi tanulmányait, ahol abban az idôben a kor kiválóságai 
közül többen- így Stettner György, Tarczy Lajos és Bocsor István - tanítottak.79

 Pap Gábor alig húsz évesen Bécsben, Huszár József báró családjánál vállalt 
nevelôi állást. Ebben az idôszakban festette róla Böhm József a Rév-komáromi 
Dunamenti Múzeumban található portrét. 

Pap Gábor 1847 ôszétôl az akkor Jókai és Petôfi  által szerkesztett Életképek 
címû pesti, és a Hazánk címû gyôri folyóirat bécsi tudósítójaként mûködött. 
Részt vett a bécsi forradalomban is, ezért a körözött személyek listájára került. 
Így amikor Windischgrätz körülzárta Bécset, menekülni kényszerült. Hazaér-
ve, Veszprém-megyében beállt a honvédek közé. A gyôri 39. zászlóaljhoz ke-
rült, ahol rövid idô elteltével - gyönge testalkata miatt - irodai munkára helyez-
ték át. A gyôri visszavonuláskor a hadparancsnok irodájának iratait ô szállítot-
ta a fôvárosba, majd „megvált az irodai szolgálattól, s ôrmesteri ranggal a 45-ik 
zászlóaljba osztatott be.”80. „Tiszafüredig Guyon, azután végig Kmetty hadtestében 

78 Pap Gábor életrajzát kérésünkre Mgr. Fritz Beke Éva, PhD készítette, aki behatóan foglalko-
zik a püspök-lelkész életrajzával, számos tanulmányával és kiállítással állít emléket számára. 
Az életrajzhoz a fotókat Fritz Rudolf, Marozsy Szabolcs és Török Csaba készítette.

79 [http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm (Letöltés ideje: 2014.10.31.)
80 Zsinati emlékkönyv, A Magyarországi Reformált Egyház 1881.október 31 – November 24-

iki Debreczenben tartott országos zsinatán jelenvoltak életrajzából összeállította és kiadta 
Dömény József, Székesfehérvár, 1882. 39. (az idézeteket az eredeti helyesírással közlöm, a 
szerzô)
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szolgált. Guyon alatt az iglói éji ütközetben, a branyiszkói, kápolnai, mezôkövesdi 
csatákban harcolt. Kmetty alatt Budavár visszavételében, a csornai, ihászi, temes-
vári ütközetben”81 vett részt. Századosi rangban82 „Lugosnál vívta utolsó csatá-
ját.”83 A szabadságharc leverése után Erdélyben fogságba esett. Annak ellené-
re, hogy temesvári rabságából betegsége miatt hazaengedték, odahaza csendôri 
felügyelet alatt állt, egészen addig, amíg „a papi pályára készülteknek üldözte-
tését beszüntetô rendelet ki nem adatott.”84

Pap István, nagy tudású lelkész a fogságból hazatért fi ával gyermekkori ta-
nulmányaihoz hasonlóan, ismét odahaza foglakozott. Felkészítette ôt a papi 
vizsgákra, melyeket 1850-ben a Pápai Teológiai Akadémián sikeresen le is tett. 
Amikor 1851-ben kibocsátották, az addigi üldöztetése megszûnt, egyúttal fel-
szabadult a csendôri felügyelet alól is. 

Pap Gábor a Balatonudvari református gyülekezetben 
1851-ben csak rövid ideig, idôközi lelkészként szolgált. Késôbb, 
az (balaton)arácsi, 1852-54-ig tartó szolgálatát követôen 1854-
tôl 1858-ig a gyülekezet megválasztott lelkésze volt. 1858-tól 
1864-ig látta el Litéren a lelkészi teendôket. 1859-ben aktí-
van bekapcsolódott a protestánsok jogait támadó pátens ellenei 
mozgalomba, és részt vett a Veszprém-megyei Honvédegylet 
magalapításában is, ahol elôször jegyzôi, majd elnöki tisztséget 
töltött be. 1864-tôl 1867–ig szolgált a vörösberényi református 
gyülekezetben. A „Vörösberényi presbyteri jegyzôkönyv” be-
jegyzése szerint Pap Gábor 1867. február 18-án jelentette be, 
hogy elfogadta szülôfaluja, Vilonya református gyülekezetének 
meghívását a lelkészi tisztség betöltésére, ahol 1875-ig szolgált. 

Ez idô alatt, 1868-ban a Veszprémi Református Egyházmegye esperesé-
vé, 1873-ban a Dunántúli Helvét Hitvallású Egyházkerület fôjegyzôjévé, majd 
1874-ben püspökévé választották meg. Püspöki hivatalába 1874. szeptember 
15-én iktatták be a komáromi református templomban. E nevezetes esemény 
alkalmából a Vasárnapi Újság 1874. szeptember 13-i, 37. száma a címoldalon 
közölte Pap Gábor életrajzát, és portréját. Hogy püspöki teendôinek ellátása 
gördülékenyebb legyen, ezért 1875 tavaszán elvállalta az éppen akkor megüre-
sedett ó-szônyi lelkészi állást. Még Ó-Szônyben szolgált, amikor szülôfaluja 
gyülekezetét a képen látható úrasztali terítôvel ajándékozta meg, mely nap-
jainkban is a vilonyai református templom dísze. A Pap Gábor által adomá-

81 Pap Gábor nekrológja. In: Dunántúli Protestáns Lap, 1895. november 10.1-2. https://docs.
google.com/fi le/d/0B816yWFGpOQkMzFkZTIzYjAtOWIyOC00NmEyLWIxOWEtYTIz
YzE2OWMwMTZj/edit?pli=1 (Letöltés ideje: 2015. 03. 20.)

82 Pap Gábor életrajza. 1874 Pápa
83 https://docs.google.com/file/d/0B816yWFGpOQkMzFkZTIzYjAtOWIyOC00NmEy 

LWIxOWEt YTIzYzE 2OWMwMTZj/edit?pli=1, (Letöltés ideje: 2015. 03. 20.)
84 Zsinati emlékkönyv. A Magyarországi Reformált Egyház 1881.október 31 – november 24-

iki Debreczenben tartott országos zsinatán jelenvoltak életrajzából összeállította és kiadta 
Dömény József. Székesfehérvár 1882, 39.
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nyozott úrasztali terítô felirata: „Szülôfölde: Vilonya ref. egyházának ISTEN 
DICSÔSÉGÉRE 1878. Pap Gábor ref.püspök” 

1875-tôl 1878-ig szolgált az ó-szônyi református gyülekezetben. Az itt el-
töltött idô alatt nagyon megkedvelte a híveket, így érthetô, hogy nagyon ne-
hezen vált meg tôlük. Hivatala azonban 1878-ban Rév-Komáromba szólította. 

Komáromban 1878 tavaszán a több héten át elhúzódó református lelkészvá-
lasztást a hívek legnagyobb örömére Pap Gábor nyerte meg.85A Komárom c. he-
tilap tudósítása szerint a városban lévô minden felekezethez tartozó lakos részt 
kívánt venni az újonnan megválasztott lelkész ünnepélyes meghívásán, melyre 
1878. június. 10-én, pünkösdhétfô délutánján került az Ó-szônyi parókia udva-
rán. Az érdeklôdôk nagy száma miatt a református egyház elöljárósága felkéré-
sére több mint száz fogattulajdonos kölcsönözte fogatát a jeles alkalomra, még-
sem fért fel rájuk az összes érdeklôdô. A menet az elôre meghatározott útvona-
lon haladt a városon, a szigeten és a hidakon át, Új Szônyön (ma Dél-Komárom, 
a szerzô megj.) keresztül Ó-Szônybe. „Mily óriási volt a menet, kitetszik abból, hogy 
az elsô fogatok már Ó-Szônyre beértek, midôn az utolsók még csak Új-Szônybôl bonta-
koztak ki.”86 Kissé enyhült az Ó-szônyiek szomorúsága, mikor látták, hogy a ko-
máromiak mekkora örömmel várják új lelkészüket, Pap Gábort.

Pap Gábor és családja a komáromi református gyülekezet elöljáróinak kísé-
retében 1878. szeptember 15-én költözött át Ó-Szônybôl Komáromba.87  A vá-
rosba érkezésérôl a következôképpen szól a Komárom c. hetilap tudósítása: Pap 
Gábor a szônyi hívektôl elköszönt, és „.. éljeneik közt szállt a küldöttséggel a fo-
gatokra és távozott. Midôn a menet Új-Szônyt, a komáromi ref. egyház fi liáját 
érte el, megkondultak Komáromban az egyház harangjai – s ezek üdvözlô hang-
ja közt vonult a menet a paplakra, hol – a presbiterium és az egybesereglett hivek 
szeretve tisztelt fôgondnokukkal élükön – de sôt – más felekezetû polgáraink kö-
zül is számosan, lelkes éljenekkel fogadták a szeretett lelkészt.”88

Lelkészi hivatalába 1878. szeptember 22-én iktatták be a zsúfolásig megtelt 
komáromi református templomban. A beiktatási ünnepségre a városi és megyei 
elöljárókon kívül hivatalosak voltak a városban lévô összes vallási felekezet, va-
lamint a Benedek és Ferences rendház vezetôi, ill. tagjai. A Komárom c. hetilap 
tudósítója külön kiemelte Pap Gábor szónoki tehetségét, aki a „hét negyed órán 
át” tartó, nagyszerû logikai felépítésû székfoglaló beszédét emlékezetbôl mondta 
el.89 A székfoglaló beszéd nyomtatott változata 1879-ben jelent meg.

Pap Gábort a komáromi városi vezetôség két alkalommal kérte fel, hogy mond-
jon ünnepi beszédet a 19. században ácsi, herkályi vagy ács-herkályi néven is ismert 
honvédemlékmûnél. Ezt az emlékoszlopot Komárom vármegye állítatta fel 1870-
ben, az 1848/49-es szabadságharc idején Komárom környékén vívott harcokban 

85 A ref. papválasztás. In: Komárom, 1878. május 26. 1.
86 Fôtiszt. Pap Gábor úr meghívása. In: Komárom, 1878. 06.16. 1.
87 Paplak (1936) a Komáromi Református Gyülekezet könyvtárából
88 (Fôtisztelendô Pap Gábor urnak,.a dunántuli ref.egyházkerület superintendense, komáromi 

lelkészi hivatalába beigtatásának ünnepélye, in: Komárom, 1878.09.22. 1.p.)
89 A komáromi ref. egyház lelkész beigtatási ünnepélye. In: Komárom, 1878.09.29. 1.
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elesett hôsök tiszteletére. Mindkét ünnepi beszédében mint egykori honvédszáza-
dos szólt az egybegyûltekhez. Az 1878. november 1-jén elhangzott beszéde költôi 
képekbôl tevôdik össze. A magyar honvéd neve a harcokban tanúsított kitartása, áll-
hatatossága révén a bekerült „a nemzetek dicsôségtemplomába.”90 Az 1880-ban elhang-
zott emlékbeszédében Pap Gábor a magyar honvédet az ókori hôsökkel teszi egyen-
rangúvá, akik hazájuk, és az igaz ügy védelmében a többszörös túlerôvel is bátran 
szálltak szembe. 1849. augusztus 3. a magyar szabadságharc nevezetes napja, mi-
vel a magyar honvédség - Komárom, Herkálypuszta és Ács térségében - ezen a na-
pon aratott diadalt a nagy túlerôben lévô császári hadsereg felett. A még élô, gyôri 
és komáromi honvédek koszorúi is díszítették az emlékoszlopot, melyhez évrôl évre 
több százan járulnak, hogy kegyeletüket leróják a hazáért elesett hôsök sírjainál.91

Pap Gábor munkássága kapcsán feltétlen meg kell említeni a Komáromi 
Protestáns Nôegylet létrehozását, mely 1880 decemberében, a Komáromi La-
pokban megjelent felhívással vette kezdetét, és 1881 tavaszán sikeresen meg is 
alakult. A nôegylet további tevékenységérôl a Komáromi Lapok több éven át 
rendszeresen be is számolt.92

1881. augusztus 20-án avatták fel Komáromban a Jókai Mór szülôháza he-
lyén álló épületen azt az emléktáblát, amely a neves írónak állít emléket. „Az or-
szágra szóló ünnepségrôl” a Komáromi Lapok Melléklete részletes tudósítást kö-
zölt.93 Ünnepi beszédében Pap Gábor méltatta a város híres szülöttét, akinek 
regényeit már abban a korban több nyelvre is lefordították. Majd rámutatott, 
hogy Jókai mûvei nemcsak szórakoztatva tanítanak, de a vészterhes idôkben re-
ményt adnak és bátorítják az olvasót. 

1894-ben, a Pápai Református Gimnázium alapkövének letételekor is-
mertette az elôzô, ma ókollégium néven ismert híres intézmény történe-
tét, annak megalakulásától az új épület alapkôletétele napjáig. Beszédében 
következôképpen mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak az új 
intézmény felépítéséhez: „… valláskülönbség nélkül hozzák meg a haza hû fi ai ál-
dozataikat, mert tudták, érezték, hogy közkincse leend ez iskola a magyar nemzet-
nek, nem a falaival, nem külszerkezetével, hanem azon szellem által, mely innen 
áldólag fog a magyar nemzetre kiáradni.”94 Az azóta eltelt idôszak igazolta eze-
ket a szavakat, mert számos, napjainkban is közismert személyiség került ki az 

90 Pap, G. 1978: Emlékbeszéd a Komárom körül hôsileg vívott csatákban dicsô halállal elesett 
1848/9-iki honvédek porrészei fölé emelt emlékszobor körül kegyeletes érzéssel összesereg-
lett gyülekezet elôtt tartotta Herkálypusztán 1878. november 1. Pap Gábor, 1848/9. honvéd-
százados, Komáromban, Ziegler nyomdájában 1878, 4.

91 Pap, G. 1880: Emlékbeszéd melyet az Ácsi Honvédemléknél 1880.augusztus 8-án tartott Pap 
Gábor 1848/9. honvédszázados, Komáromban, Ziegler Károly könyvnyomdájából 1880, 3-6.

92 Pap, G. Molnár, Á. Felhívás Komárom város lelkes hölgyeihez jótékony czélú Tabitha egylet 
megalakítására. In: Komáromi Lapok, 1880.11.27, 2.

93 Jókai ünnep. In. Melléklet a Komáromi Lapok 1821. évi 34. számához
94 Beszédek az egyházkerületi fôiskola fôgymnasiumi épületének alapkôletétele és felavatása al-

kalmával. Tartották: Pap Gábor püspök, Czike Lajos fôiskolai gondnok. Kiadja: a Dunántú-
li ev. ref. Egyházkerület, Pápán 1896, 4.
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intézmény diákjai közül. Ma is ezt a szellemiséget hirdeti az épület homlokza-
tán levô felirat: „ISTENNEK, HAZÁNAK, TUDOMÁNYNAK”

A 19. század végére egymás után alakultak meg a magyarországi régészeti tár-
sulatok, melyek arra voltak hivatva, hogy összegyûjtsék a környezetükben fellelt ré-
gészeti leleteket. A komáromiakban is megszületett az elhatározás, és Pap Gábor a 
Komáromi Lapokban megjelent felhívásában95 buzdította a város lakosságát, hogy 
minél többen támogassák a kezdeményezést. Rámutatott, hogy a város környékén 
oly nagy mennyiségû értékes, különösen római kori lelet került elô, hogy ha koráb-
ban kezdték volna azok összegyûjtését, akkora a 19. század végére Komárom már 
világhírû múzeummal rendelkezhetne. Pap Gábor maga is gyûjtô volt, és római 
kori pénzekbôl álló gyûjteménye - melynek katalógusa a komáromi református 
gyülekezet tulajdona – a végrendelete szerint a Pápai Református Gyûjteményeket 
gazdagítja. Errôl a gyûjteményrôl olvashatunk az 1880. augusztus 20-i Komáromi 
Lapok Kiállítási mellékletében: Pap Gábor egy szekrény római kori pénzt adott kölcsön 
a komáromi iparos ifjúság önképzô köre által kezdeményezett termény-, és ipar kiállítás-
ra, melyet a Komáromi Református Kollégium termeiben rendeztek meg.96

Az esztergomi református templom felavatásakor arra a Jézusi kijelentésre hív-
ta fel hallgatósága fi gyelmét, hogy a szeretet az, ami igazolja a valódi keresztyént. 
Más vallású hívekkel együtt összefogva, kéz a kézben kell harcolni a vallástalanság, 
hitetlenség, a szeretet nélküliség és az anyagiasság ellen. „Különben is ha az isteni 
bölcsesség s minden hatóság eltûri s létezni engedi a különbözô vallásokat, miért ne tûrnék 
el azokat mi is, miért ne ölelnôk szeretettel szivünkhöz azokat, kik más utakon bár, de 
azért velünk egy czél felé sietnek, kik más szertar-
tásokkal bár, de egy és ugyanazon Istent imád-
ják? [...] Nem a hitczikkekben, hanem a szeretet-
ben lehet egyesülnünk.”97

De nemcsak szóban hangoztatta, de tet-
teivel is bizonyította, hogy felekezeti meg-
különböztetés nélkül tiszteli az embereket. 
A pápai zsidósághoz fûzôdô viszonya azt 
eredményezte, hogy 1891. május 16-án a 
pápai zsidóság Iparosokat Gyámolító Egy-
lete dísztagjául fogadta ôt. A Pápai Lapok 
1891. augusztus 23-i számában olvasható 
tudósítás arról számol be, hogy a díszok-
levelet Herz Dávid festômûvész készítette, 
és külön bizottság hozta el Komáromba.98

95 Pap, G. Felhívás komárom vármegye és sz.kir. Komárom lelkes és hazafi as közönségéhez. In: 
Komáromi Lapok, 1886. 12.11, 1-2.

96 Kiállítási Értesítô. Komáromi Lapok 1880. 08. 20 melléklete.
97 Esztergomi ref. templom felavatása alkalmával tartott alkalmi beszédek fôtiszt. és mélt. Pap 

Gábor dunántúli ev.ref.püspök és Nt. Czike Lajos tata vidéki esperes által 1886. junius16-án, 
Esztergom 1889, 21-22.

98 A pápai izr.iparosok gyámolító egylet-választmánya. In Pápai Lapok, 1891. 08. 23, 141.

A Pápai Izr. Iparosok
Gyámolító Egyletének díszoklevele
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A komáromi zsidóság történetét tanulmányozva az olvasó felfi gyel arra a 
példaértékû kapcsolatra, mely 19. század második felében alakult ki Schnitzer Ár-
min komáromi fôrabbi és Pap Gábor református püspök, komáromi lelkész kö-
zött.99 A Komáromi Lapok címoldalán található a Schnitzer által is említett felhí-
vás, melyet Pap Gábor intézett a jó érzésû, emberséges olvasóközönséghez 1891 
nyarán. 1893. február 26-án ünnepelte a komáromi hitközség mellett mûködô 
Gemilut Chaszodim (Jótékony Egylet) fennállásának 25. évfordulóját. A jeles év-
forduló alkalmából rendezett gyûlésen közfelkiáltással választották az egylet dísz-
tagjául Pap Gábor püspököt. A díszes kivitelezésû irat100 készítôje méltatja Pap Gá-
bor emberségét, nemesszívûségét, mert az 1882-ben feltámadt antiszemitizmus 
idején egyedüli magyarországi lelkészként „ síkra szállott a gyûlölet és vakbuzgóság 
amaz átkos szülöttje ellen, és körrendeletben fi gyelmeztette a dunántúli ev.ref. egyházke-
rült papságát, hogy hirdetve a szeretet igéjét, csillapítólag hassanak híveikre.”101 Amikor 
1891-ben az oroszországi zsidóüldözés következtében milliók váltak földönfutóvá, 
akkor Pap Gábor ismét a tettek mezejére lépett, és a Komáromi Lapok hasábjain 
keresztül hívta fel az emberséges, jólelkû olvasóközönséget az üldözöttek megsegí-
tésére. E nemes cselekedetre így emlékszik az emléklap írója: „Méltóságod a konti-
nensen egyedüli fôpap vala, kiben annyi bátorság volt kifejezést adni nemes lelke felhábo-
rodásának és a szív ellenállhatatlan ékesszólásával felhívni a közjótékonyságot ama buj-
dosó hontalanokért, kik elôl minden határ elzáródott – nem törôdve avval, hogy ezáltal 
bizonyos körök heves támadásainak és aljas gunyolódásának teszi ki magát. Az igazi sze-
retet e kinyilatkoztatása - mintha az emberiség lelkiismerete felszólalt volna - visszhangot 
talált az egész polgáriasult világban – és milliók és milliók magasztalják és áldják Méltó-
ságod dicsteljes nevét. E milliókhoz mi annál inkább tartozunk, minthogy oly szerencsések 
vagyunk szemtanúi lenni Méltóságod áldásos mûködésének.”102

Pap Gábornak több, kézzel írt verseskötete maradt fenn. Minden bizonnyal 
már gyermekkorában Vámoson is írhatott verseket, mert ebbôl az idôszakból 
maradt ránk az 1836-os keltezésû Ezüst ABC kézzel írt változata. A komáromi 
gyülekezet tulajdonában lévô, 1845-bôl származó kötet versei a tizennyolc éves 
fi atalember romantikus lelkivilágát tükrözik. A szabadságharc idején már for-
radalmi lélektôl áthatott verseket írt, melyeket a nagyközönség fôként az 1870-
ben, Veszprémben megjelent „Költemények” címû verseskötetébôl ismerhetett 
meg. „A címek alatti, a versek keletkezési idejét jelölô évszámok tanúsága sze-
rint Pap Gábor 1849-ben már kész költô. A 21. életévét alig betöltô ifjút a sza-
badságharc idején átélt élményei érlelték poétává.”103

99 Kettejük kapcsolatának nevesebb eseményeit megörökíti Dr. Schnitzer Ármin: Zsidó 
kultúrképek (Az életembôl) címû, 2015 szeptemberében a Komáromi Zsidó Hitközség gon-
dozásában megjelent kiadvány is.

100 Emléklap – Méltóságos és Fôtiszteletû Wönöczky Pap Kovács Gábor úrnak, Gemilut 
Chaszodim, 1893.

101 Emléklap 1893, 4. (E körlevelet eddig nem találtam meg - a szerzô megj.)
102 Emléklap 1893, 5.
103 Ács, A. A szabadságharc költôje: Pap Gábor, in: Novum, Veszprém megyei közéleti, kultu-

rális havilap. 1999. (3. évf. 2.sz.) 19.



101

Pap Gábor 1895. november 2-án hunyt el. A Komárommegyei Közlöny 1895. 
nov. 2-i száma címoldalon emlékezett meg a református egyház, a magyar haza és 
nemzet hû fi ának haláláról. A Komáromi Zsidó Hitközség korabeli Közgyûlési 
Jegyzôkönyvében olvasható bejegyzés tanúsága szerint a város zsidósága is nagy 
megrendüléssel fogadta az izraeliták jótevôjének halálhírét. A közgyûlés határozata 
szerint a hitközség testületileg részt vett a gyász-szertartáson.104

A Dunántúli Protestáns Lap 
1895.nov. 10-i, 45. száma címolda-
lon közölte Pap Gábor halálhírét. 
A tudósítások szerint hatalmas tö-
megekben érkeztek azok, kik végsô 
búcsút szerettek volna venni a köz-
kedvelt lelkipásztortól a Dunántú-
li Reformázus Egyházkerület nagy 
tudású püspökétôl. Ravatala mellett 
komáromi református templomban, 
és késôbb a városon átvonuló tö-
megben a komáromi szekeresgazdák 
bandériuma biztosította a rendet. 

A városban mûködô énekkarok pedig gyászénekeket énekelve haladtak a me-
nettel a komáromi református temetôbe, hol Pap Gábor földi maradványait végsô 
nyugalomra helyezték.105 Síremlékét a komáromi gyülekezet emeltette. A sírkert-
ben helyezték el feleségét, Czike Karolint, fi át, pap Kovács Elemér táblabírót, aki 
hosszú ideig volt a református gyülekezet presbitere és az ô hitvestársát, kenessey 
Kenessey Claudine-t, aki a Protestáns Nôegylet elnöknôje volt 1931-ben.

A presbitérium
Fülöp Zsigmond: A ma presbitere:
„A református egyház önkormányzatának legfontosabb szerve a presbitérium, amely-

nek keletkezése egyidôs a keresztyén egyház megalakulásával. Ez a kétezer esztendôs kor-
mányzói intézmény megalkotása óta gyôzedelmesen állotta ki a próbát s a hosszú száza-
dok alatt fontos hivatásának teljesítésében nemcsak hogy kitûnôen bevált, hanem telje-
sen nélkülözhetetlenné és pótolhatatlanná lett a keresztyén egyház életében. Életrehivása 
Krisztus szent tanításaiban gyökeredzik, maga Üdvözítônk rendelte el, hogy az egyhá-
zak kormányzására „véneket”, presbitereket állítsanak, akik az Úrnak teljes alázatos-
sággal való szolgálatában viseljenek gondot magukra és az egész nyájra. Az apostolok 
cselekedeteirôl írott könyvben és Pál apostol több levelében ismételten találkozunk a püspö-
köknek, presbitereknek, az egyház véneinek rendeltetésérôl, hivatásáról, feladatáról, szol-

104 Izraelita Hitközségi Jegyzôkönyvek, 1895. nov. 5, 41. pont
105 Pap Gábor nekrológja in: Dunántúli Protestáns Lap, 1895. november 10, 1-2.p. https://docs.

google.com/fi le/d/0B816yWFGpOQkMzFkZTIzYjAtOWIyOC00NmEyLWIxOWEtYTIz
YzE2OWMwMTZj/edit?pli=1 (Letöltés ideje : 2015. 03. 20.)
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gálatáról s miként való életökröl szóló apostoli fi gyelmeztetéssel és utasítással, ami azt bi-
zonyítja, hogy a presbiterek eleitôl fogva igen fontos vezetô s irányító szerepet töltöttek be a 
keresztén egyház életében. […]Kálvin szerint két rendje volt a presbitereknek. Pásztorok-
ból és presbiterekbôl állottak, akik között csak szolgálati különbség volt, egyébként pedig az 
egyházkormányzást együttesen gyakorolták. A pásztorok a tanítást végezték, a presbiterek 
pedig a jórendre, az erkölcsökre vigyáztak fel. A pásztorok végezték a liturgikus cselekmé-
nyeket, de a presbiterek nélkül ôk sem kormányozhattak, minthogy fordítva sem történ-
hetett. Tehát a lelkipásztorok és a presbiterek egyenlô joggal bírtak, Kálvin felfogása sze-
rint úgy volt ez az ôskeresztén egyházban is, amelyben a presbiterek maguk közül min-
den egyes városban választottak egyet, akit püspöknek neveztek. De a tisztségben és mél-
tóságban nem állt a többi tanítást végzô tiszttársa felett, hanem csak az adminisztrá-
ciós ügyeket intézte el, a gyûléseket összehívta, tanácsot adott, fi gyelmeztetett, buzdított 
és a közösen hozott határozatokat végrehajtotta. Elsô volt tehát azok között, akik egyéb-
ként vele egyenlôek voltak. A kálvini református egyház fejlesztette azután ki ezt az in-
tézményt arra a fokra, amelyen ma is áll s az elmúlt négy évszázad történelme tanúsko-
dik arról, hogy a presbitériumi intézmény volt legerôsebb bástyája, fentartó oszlopa egyhá-
zunknak.[…]Mert milyen is a mai idôk presbitere?[…]A presbitereknek az egyház veze-
tésében tényleges részt kell vennie. Az egyház kormányzása azonban sokrétû munkát ad 
annak, aki híven akarja teljesíteni kötelességét. Nemcsak abból áll a presbitérium dolga, 
hogy a számadásokat megvizsgálja, az egyházi adót kivesse, bár ez fontos és felelôsségteljes 
feladat, amelynek lelkiismeretes teljesítése elmaradhatatlan és feltétlenül szükséges. De a 
számadásokon kívül a presbitérium dolgaihoz tartozik az iskola kérdése is, amelyet szívén 
kell viselnie minden presbiternek nemcsak egyháza érdekében, hanem magyar nemzetisé-
gének megôrzése szempontjából is. Mert a magyar kálvinista egyház iskolájának magyar-
nak kell maradnia! Ez olyan szigorú és megmásíthatatlan elv, amelynek minden körül-
mények között érvényt kell szerezni, mert hiszen nemcsak nemzetközi szerzôdés és az al-
kotmánytörvény rendeli ezt így, hanem a magyar kálvinista öntudat is ezt parancsolja. 
Fontos kötelessége tehát a presbiternek az egyház iskolájának megtartása is. Hasonlókép-
pen kötelességet ró a presbiterre az egyházban való jó rend fentartása. …A jó rend fenn-
tartásáért minden presbiter felelôs s ennek s ennek eléréseért és biztosításáért vállvetett 
egyértelmûséggel kell dolgozni. Az egyháztagoknak a presbiterek megválasztásakor tekin-
tettel kell lenniük, hogy az egyház vezetô testületébe a megfelelô lelki- és szükséges szelle-
mi képességekkel biró hittestvérek kerüljenek be. … Az egyház jó rendje megköveteli, hogy 
a hivek is teljesítsék egyházuk iránti kötelességüket….Legyen ébren a lélek, amikor az Is-
ten házában hirdeti a lelkész az igét, hogy megerôsödjék a hivô a szent tanítás igazságai-
ban. Nemes kötelesség háramlik a presbiterre a szegénygondozás terén is… A presbiternek 
kell felügyelni a hivek hithûségére is. Ebben a tekintetben éberen kell ôrködni afelett, hogy 
a református családok valamennyi tagja megtartsa az ágendázási hitvallás alkalmával 
tett fogadalmát…Egyháztársadalmi téren megértô segítôjének kell lenni a lelkipásztor-
oknak. …Igen fontos feladat hárul a presbiterre az ifjúság megszervezésénél….Igyekez-
zék a presbiter, hogy mindent kiegyensúlyozó összhangot teremtsen a lelki kiformálódás 
és a fejlôdésben levô élet között. …A presbitériumnak, mint kormányzó testületnek joga 
van a fegyelmezés gyakorlására. ….Pál apostolnak az efezusi „vének”-hez intézett szava-
it, hogy ..„Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek ti-
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teket vigyázóvá tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével 
szerzett…” - bizony nem tartjuk szem elôtt …

Ezt a szolgálatot, kötelességteljesítést nemcsak az irott törvény irja elô, hanem egy 
iratlan, a lélek mélyén élô törvény, amely azt diktálja nekünk, egyházi elöljáróknak, hogy 
az Isten dicsôségére szolgáló lankadatlan munkánkban egyedül Krisztus példája legyen 
az irányadó! Presbiteri munkánkban ne csak kötelességet érezzünk, hanem érezzük a 
felelôsséget is egyházunk és keresztén testvéreink iránt….”106

A jelenlegi presbitérium
A presbitérium 2017-ben: 
Presbiterek: Fazekas László, püspök-lelkipásztor, Fazekasné T. Zsuzsanna lel-

kipásztor, Fekete Vince fôgondnok, Cséplô Bálint ing. gondnok, Farkas Gáspár 
ing. gondnok, Oláh Imréné gondnok, Antal József ing., Baštrnák Ferenc MUDr., 
Baštrnák Leila JUDr., Brányik Károly ing., Borbély Károly, Czékus Dezsô, Cséplô 
Péter, dr. Csiba György MVDr., Csízi István, Fekete Éva, Gulyás Sándor, Hegedûs 
Margit, Korpás Péter, Mihalik Péterné, Mikos Sándor, Mikos Margit, Ódor Zsu-
zsanna, Szabó Csekei Tímea, Szuri András, Tompa Attila, Török Ágota, Turányi 
József, Vajkai Miklós,Vajkai Melinda, Varga Attila, Vörös Mária.

Pótpresbiterek: Balla Kálmán, Bese László, Deák Ferenc, Dégi Katalin, Gál 
Árpád, Gazsó Pálné, Horváth Igor, Jancsó Erika, Jánosdeák Gábor, Jóba Mihály, 
Körtvélyesi Piroska, Lajos Jenô, Mézes Dániel, Nagy Attila. Gál László - volt pres-
biter 2014.01.01-2016.31.12 között, ô helyét vette át Hegedûs Margit 2017.01.01-tôl

Fekete Vince Sókon született 1955. IX. 25-én, Nyitra megye 
Vág-menti falujában, a település mostani szlovák neve: Selice. 
1945-ben a Kassai Kormány Program és Eduard Beneš 33. dek-
rétuma értelmében édesapját megfosztották állampolgári jogaitól, 
háborús bûnösnek nyilvánították és a teljes vagyonát elkobozták, 
majd 1947-ben a család megkapta a Fehér lapokat. Sókról 8 ma-
gyar református jómódú gazda családját kitelepítették, majd 1948-
ban a Fekete család kitelepítése elôtt a Szlovák Kormány Hivatal 
leállította a család kitelepítését Magyarországra. 

Az alapiskolát 1961-ben Pöstyénben kezdte, majd 1962-tôl Sókon folytatta és 
1966-tól 1971-ig ismét Pöstyénben járta. 1964-ben Galántán a járásbíróság végle-
gesítette a vagyonelkobzást az apai családi házra is, amelyben laktak, és 1966-ban 
kötelezték ôket a családi ház átadására a jogos tulajdonosnak, a Csehszlovák Ál-
lamnak, tehát a sóki Helyi Nemzeti Bizottságnak. 1966-ban hogy ne váljanak haj-
léktalanná, kénytelenek voltak elhagyni a Fekete portát és felköltözni 72 km-re a 
Vág-menti Pöstyén településre (Pieš any), az anyai nagymamához, aki 1919-tôl ott 
lakott. Itt Mûvészeti Népiskolába, vagyis zeneiskolába is járt. 1971-1978-ig Kas-
sán tanult a Konzervatóriumban hegedû tanszakon. A két év katonaságot Besz-
tercebányán töltötte, ahol a katonai zenekar nagydobosa volt. Leszerelése után a 
pöstyéni Mûvészeti Népiskola hegedûtanára lett, illetve 1990-1992-ig az igazga-

106 Fülöp Zsigmond: A ma presbitere. Komárom 1937, részletek
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tója volt. 1992 augusztusában családjával Komáromba költözött és a mai napig a 
Mûvészeti Alapiskola hegedûtanára, 1999-tôl gazdasági igazgató-helyettese, majd 
2002-2012-ig, 2 ciklusban pedig az igazgatója is volt. Közben 2002-tôl zenepe-
dagógiát tanult a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának a 
Zenetagozatán és 2006-ban megkapta hegedûtanári diplomáját. Felesége, Varga 
Éva fuvolatanár, együtt tanultak a konzervatóriumban és a kezdetektôl fogva kol-
légákként szolgálják a zenekultúrát. Három gyermekük van, Tímea (1981), Ildi-
kó (1983) és Vince (1992) és egy unokájuk. Fekete Vincével, a Komáromi Refor-
mátus Egyház fôgondnokával Számadó Emese beszélgetett 2017. március 2-án.

1992 szeptemberétôl vagyok a Komáromi Református Egyházközség gyülekeze-
tének a tagja. 1995-ben az egyházközségi közgyûlés presbiternek és gondnoknak vá-
lasztott meg. 2002-ben pedig a legtöbb szavazat által az egyházközség fôgondnoka 
lettem. 1995-ben a Komáromi Református Egyházmegye választó közgyûlése ren-
des világi zsinati tagnak választott meg. A VI. Zsinat 1. ülésén 1996. V. 31-én 
Komáromban a Zsinat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar ajkú 
fôgondnok helyettesének választott meg. Asszonyi Árpád fôgondnoknak 1998-ban 
az egészsége annyira megromlott, hogy 1999. január 1-tôl az ügyvezetô fôgondnoki 
tisztséget töltöttem be. A VII. Zsinat 3. évében, 2005. december 31-én Koncsol Lász-
ló fôgondnok felesége ápolása okából lemondott a viselt tisztségérôl. 2006-ban a 
fôgondnoki tisztségre kiírt idôközi választások eredménye által 2006. október 20-án 
Hanván a Zsinat nyitó istentiszteleten Erdélyi Géza püspök beiktatott a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház fôgondnoki tisztségbe. A VIII. Zsinat választási cik-
lusára (2009. I. 1. – 2014. XII. 31.), az Egyetemes Egyház 9 egyházmegye 230 egy-
házközsége fôgondnoki tisztségbe választott meg, és hasonló képen történt a megvá-
lasztásom a fôgondnoki tisztségbe a IX. Zsinat választási idôszakára, amely 2015. I. 
1-tôl – 2020. XII. 31-ig tart.

2012-tôl a Szlovákiai Magyar Reformá-
tus Presbiteri Szövetség megbízott elnöki tiszt-
ségét töltöm be. 1992-tôl megszerveztem a Ko-
máromi Alapiskolások Karácsonyi Hangver-
senye elnevezésû rendezvényt, amely a Refor-
mátus templomban van megtartva. 2016-ban 
volt ennek a 22. alkalma, ugyanis két ízben 
infl uenzajárvány miatt nem engedték a ren-
dezvényt megtartani. Az elsô 20 alkalommal 
a komáromi 4 magyar alapiskola kicsik és na-
gyok kórusa szerepelt, de az utolsó két rendezvé-
nyen már a Selye János Gimnázium kórusa és 
kamarakísérete, valamint a Selye János Egye-
tem Pedagógiai Karának a kórusa is részt vett. 
Tagja voltam a Révkomáromi Comorra Ka-

marazenekarnak, ez 2006-ig mûködött, azóta Komáromi Kamarazenekarként mûködik 
tovább, amelyben a két Komárom zenetanárai játszanak.

Fazekas László püspök és Fekete Vince 
fôgondnok eskütétele 2015. január 17-én
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Farkas Gáspár 1949. október 7-én született a Szônyben. 
Az alapiskola 9 osztályát Komáromban végezte, majd 
Gadócon tanult a Mezôgazdasági Mûszaki Középiskolában. 
1968-1973-ig a nyitrai Mezôgazdasági Egyetem Agronó-
miai Fakultás állattenyésztô szakán folytatta tanulmányait. 
Állattenyésztô mérnökként dolgozott a Gyulamajori Állami 
Gazdaságban, a Keszegfalvai Termelôszövetkezetben, a ko-
máromi Terményforgalmi és Fölvásárló Vállalatnál, mely-
nek a nemesócsai részlegének takarmánykeverô fônöke is 
volt. A Komáromi Állami Gazdaság termékeladó fônöke, 
majd fôállattenyésztôje, végül 1996. december 31-ig igaz-
gatója. Az Állami Gazdaságot ekkor privatizálták és ma-
gánvállalkozó lett, 230 hektáron gazdálkodott, illetve két 
évet a gadóci iskolában is tanított. 1974-ben megnôsült, fe-
lesége Gorócz Katalin okleveles szülésznô, egy gyermekük 
van, Orsolya (1982) aki állatorvos és két unokájuk. Farkas 
Gáspárral, a Komáromi Református Egyház gondnokával 
Számadó Emese beszélgetett 2017. március 2-án.

Édesanyám Csukás Erzsébet, ôsi komáromi szekeresgazda családból származik. A 
szekeresgazdák, kevés kivétellel mind hívô reformátusok voltak. Ôseim ott voltak azok kö-
zött a szekeresgazdák között, akik következô módon is támogatták a templomunk felépíté-
sét: induló tôkeként odaadták díszes mentéikrôl az ezüst menteláncokat és az ezüst gom-
bokat, gazdánként ez 3-3 kg ezüstöt jelentett, a nagyasszonyok a gazdánék pedig az ösz-
szes ékszereiket, ill. Tatáról a téglák, Süttôrôl a kövek és a délvidéki erdôségekbôl származó 
hatalmas szálfák ingyenes hazafuvarozásával. Ezeket az óriási oszlopokat a templom bel-
sejébe építették be földrengések miatt. Ha esetleg megmozdulna a föld, addig tartanák a 
mennyezetet, amíg az emberek kimenekülnek a templomból. Ne felejtsük el, hogy akkori-
ban még csak egy generációnyi idô (24-25 év) telt el az 1763-as nagy komáromi földrengés 
óta, amikor a város összes temploma összedôlt és sokan az épületekben lelték halálukat.Az 
emberek tehát még jól emlékeztek minderre és megtették e lehetséges óvintézkedéseket.

Édesanyám szüle-
tésemkor kettôsbirto-
kos útlevéllel járt át 
a határon Szônybe, 
a Gyürky-kastélyba, 
ahol a kórház mû-
ködött, ugyanis ott 
dolgozott dr. Pataky 
László szülész-nôgyó-
gyász, aki tôlünk 
ment át a hábo-
rú után. Korábban 
Pataky doktor 6 évig 
kezelte édesanyámat, 
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mert nem lett gyereke. Édesapám is presbiter volt itt az egyháznál, majd az 1950-es 
években kúrátor/gondnok így nagy megtiszteltetésnek éreztem, amikor 1977-ben en-
gem is megválasztottak presbiternek. 1983-tól 1994-ig és 2002-tôl gondnok is vagyok. 
Egy ciklus kimaradt, de összességében ez a 3. gondnoki megbízatásom, amely 2020-ig 
tart, idáig 17 éve vagyok gondnok, a négy gondnok közül nekem van a leghosszabb 
szolgálati idôm. A 2003-2015-ig, két cikluson keresztül zsinati póttanácstag, a zsina-
ti bíróság világi elnöke és rendes zsinati tag és ugyanezen idô alatt a Komáromi Egy-
házmegye világi fôjegyzôje és a számvevôszék elnöke voltam. Jelenleg a komáromi refor-
mátus egyház építészeti gondnoka vagyok, hozzám tartozik az összes ingatlanunk, va-
gyis a Templom, a Kollégium, a volt Postaépület. Ez utóbbit 1943 körül vettük meg, 
az 1960-as években városi óvoda volt, 1994-2004-ig pedig a református Calvin Já-
nos Teológiai Akadémia (CJTA) mûködött itt, most meg a földszinten bérlemények 
vannak, az emeleten pedig a könyvtárunk található és itt mûködik a vasárnapi iskola. 
Van még a régi Püspöklak a templom mögött, ebben jelenleg bérlemények vannak, de 
néhány évvel ezelôtt itt volt a Calvin János Teológiai Akadémia kollégiuma. Ezen kí-
vül az egyháznak egyéb ingatlanjai is vannak: a volt Tanítólak a Kollégium mögött, 
a Káplánlakás, a Timótheus-ház, egy kert az Erzsébet-szigeten és a Temetô a ravata-
lozóval együtt. A temetônk 5 hektár alapterületû, de egy kisebb részt az evangélikus 
egyháznak bérbe adtunk. Gyülekezetünk alapító lelkészei, Péczely és Mindszenty is ott 
nyugosszák örök álmukat. Ezen kívül természetesen több lelkészünk és püspökünk sír-
ja is itt található.  Minden ingatlan építési problémája az enyém. Most fejeztük be a 
Timótheus-ház felújítását, ezt 2005-ben jelképes 1 koronáért vásárolta vissza az egyhá-
zunk a várostól és a Magyar Állam támogatásának köszönhetôen sikerült a felújítását 
megvalósítanunk. Ez eredetileg árvaház volt, most 42 férôhelyes idôsotthon lett belôle. 
Jelenleg a komáromi református óvoda és bölcsôde-programon dolgozunk, ami terveink 
szerint egy zöld mezôs beruházás lenne a Magyar Állam anyagi segítségével.

Oláh Imréné Domonkos Ilona (Nagymegyer, 
1936. szeptember 22.) az elemi iskolát 
szülôvárosában végezte, 3 évet a református isko-
lában járt, a háború után pedig szlovák iskolába. A 
szerdahelyi gimnáziumban érettségizett 1954-ben, 
ezután felvételt nyert a pozsonyi egyetem matema-
tika-fi zika szakára, ahol 1958-ban diplomázott. A 
komáromi gimnáziumba került és 1993-ban tör-
tént nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott. 

Itt ismerte meg a férjét, aki szintén matematika-fi zika szakos tanár volt. 1958 
karácsonyán házasodtak össze a nagymegyeri református templomban.

2007-ben a magyarországi Vitézi Rend tagja lett, 2011-ben férje, 2012-ben 
ô maga Pro Urbe Komárom-díjat kapott. 2013-ban Oláh Imre, Oláh Imréné 
és Oláh György Magyar Örökség díjat kaptak a matematika-fi zika terén végzett 
munkásságukért, amit azonban sajnos már csak egyedül vehetett át, mert férje 
és annak öccse 2012-ben elhunytak. Oláh Imréné Ica néni mindezek mellett sok 
mindent tud a református templom történetérôl, Jókai Mórról és a nagy mese-



107

mondó leghíresebb komáromi hôsérôl, Domonkos Jánosról, akit egyébként ol-
dalágon az ôsei között tudhat. Számadó Emese beszélgetett vele otthonában, 
2017. március 2-án.

Pedagógusként nem szabadott templomba járnunk a fordulat elôtt, ezért az 
esküvônk Nagymegyeren volt és nem volt ott más, mint a lelkész és utána még 30 évig 
csak oda mertem templomba járni. Elôször 1988-ban Újkenyér ünnepén voltam a 
komáromi református templomban és azóta is idejárok. 1996-ban megválasztottak 
presbiternek, 2002-ben gondnoknak, március 24-én tettem le a kurátori esküt, most 
töltöm a 3. ciklusomat. A missziós ügyekkel és a diakóniával foglalkozom, vagyis a rá-
szorulókkal, idôsekkel, egészségükben károsultakkal.

2004-ben a templom elôterében emléktáblát állíttattam Molnár 
Mária missziós nôvér emlékére, halálának 60. évfordulóján. Má-
ria Új-Guineában szolgált, a pápuák földjén a második világháború-
ban, amikor 1943-ban a japánok elfoglalták a szigetet, az itt tartóz-
kodó misszionáriusokat és családtagjaikat, 62 fôt, egy óceánjáró hajó 
fedélzetérôl belelôtték az óceánba. Jelképes síremléke a Csendes-óceán-
ban fekvô Mánusz sziget temetôjében található. Molnár Mária édes-
anyja, Balogh Erzsébet jómódú komáromi családból származott, in-
nen a kapcsolat Komárommal. Aztán Csokonai Vitéz Mihály szobrá-
ra is gyûjtöttem pénzt. Darázs Rozália mûvésznô alkotását 2005-re si-
került felállítani. 81 éves vagyok, egészséges és végtelen boldogsággal tölt 
el, hogy még tudok tevékenykedni a gyülekezetben. 

Boldog vagyok mindig, ha az Úristen igéjét hallhatom!

Cséplô Bálint 1932. december 3-án született Csúzon. 1948-
ban Komáromba jött a Mójzis és Suhajda vaskereskedôhöz inas-
nak, közben elvégezte a polgári iskolát, utána a gépészeti mûszaki 
középiskolát. 1954-tôl két éves katonai szolgálatát töltötte, majd 
elhelyezkedett a Hajógyárban és ezzel egy idôben megkezdte Po-
zsonyban a Mûszaki Egyetemen a gépészmérnöki diploma meg-
szerzését levelezô tagozaton.

1992-ben ment nyugdíjba. 1958-ban feleségül vette Fonad 
Ilonát, egy fi úk született, Gyôzô (1959), 2 unokája van, valamint 
egy dédunokája, Bálint. Cséplô Bálinttal, a Komáromi Reformá-
tus Egyház gondnokával Számadó Emese beszélgetett 2017. már-
cius 2-án.

Édesapám a csúzi református egyház gondnoka volt. Én már inasként bekapcso-
lódtam a református ifjúsági életbe, pl. bibliaórákra jártam, de ez még Galambos 
Zoltán nagytiszteletû úr idején volt. 1965-ben a nagy árvíz elvitte a házunkat, ek-
kor beköltöztünk Komáromba. A katonaság után diakónus voltam, majd 1978-ban 
megválasztottak presbiternek. Egy választási idôszakban a Komáromi Református 
Egyházmegye tagja is voltam, 1995-2001-ig zsinati képviselô, 2001-tôl pedig a Ko-
máromi Református Egyházközség gondnoka vagyok és egyben az egyház könyvtáro-
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sa is, így alkalmam volt megírni a komáromi református gyülekezet 450 éves törté-
netét, amely egyelôre kéziratban van meg.

Dr. Körtvélyesi Piroskával, a Komáromi Protestáns 
Nôegylet elnökével Számadó Emese beszélgetett 2017. már-
cius 1-jén.

1957-ben fejeztem be tanulmányaimat a komáromi Magyar 
Tannyelvû Pedagógiai Középiskolában, ahol óvónôi képesítést sze-
reztem. Az iskola elvégzése után a Béke utcai óvodában kezdtem 
el pedagógiai pályafutásomat. Ezután Megyercsre helyeztek, ahol 
megbíztak az óvoda vezetésével. 1961-ben az 5-ös számú óvoda 
igazgatójává neveztek ki. Errôl az óvodáról azt kell tudni, hogy 
ez volt a Komáromi Járás egyetlen egészhetes óvodája. A gyereke-
ket a szüleik hétfôn reggel hozták be hozzánk, és szombaton dél-
után vitték ôket haza. Ilyen típusú óvodára azért volt szükség, mert 
egyes szülôknek, fôleg, akik a hajógyárban dolgoztak, az éjszakai 
mûszakok alatt nem volt kire bízniuk gyermekeik felügyeletét. Az 

óvodában azt tapasztaltam, hogy több beszédhibával küszködô gyermekünk is van. 
Ez a felismerés késztetett arra, hogy a gyógypedagógiai pályán folytassam tevékenysé-
gemet. Ezért 1966-ban felvételt nyertem a Komensky Egyetem Pedagógiai Karára, 
ahol 1971-ben logopédia–szurdopedagógia–természetrajz szakon szereztem tanári 
képesítést. 1971-ben kineveztek a Komáromi Kórházi Alapiskola igazgatójává. Ezt a 
funkciót 35 éven keresztül töltöttem be, 2006-ban innen vonultam nyugállomány-
ba. Fô állásom mellett 1972 és 1977 között a Járási Egészségügyi Intézetben heti 
4 órás logopédiai tevékenységet folytattam. 1973-tól 1977-ig tifl opedagógiát tanul-
tam a Komensky Egyetemen, 1983-ban ugyanitt pedagógiai doktori címet szerez-
tem. 1979-ben járási logopédussá neveztek ki, s ezt a funkciót munkám mellett 1989. 
december 31-ig láttam el. 1981-ben kineveztek a Nyugat-szlovákiai Pedagógiai Inté-
zet logopédiai szekciójának tagjává, ahol 1989-ig tevékenykedtem. 1984-tôl egészen 
máig a Szlovák Speciális és Gyógypedagógiai Társaság tifl opédiai szekciójának elnö-
ki tisztségét töltöm be. Pályafutásom alatt több hazai és nemzetközi gyógypedagógiai 
konferencia és szeminárium szervezôje és társszervezôje voltam. 2006-ban az a meg-
tiszteltetés ért, hogy gyógypedagógiai tevékenységem elismeréséül a Szlovák Speciális 
és Gyógypedagógiai Társaság a Szlovák Gyógypedagógia jeles személyiségei közé sorolt 
be. Több cikkem és tanulmányom jelent meg gyógypedagógiai „EFETA” szaklapban. 
Gyógypedagógusi tevékenységem elismeréseként többször kaptam járási és kerületi ki-
tüntetéseket. 1999-ben az iskolaügyi minisztertôl kaptam kitüntetést tanítónap al-
kalmából. 2004-ben a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma Gyógypeda-
gógiai Fôosztályától kaptam elismerô oklevelet. Sokéves gyógypedagógusi tevékenysé-
gem alatt mindig a fogyatékkal élô gyermekek helyzetét igyekeztem megkönnyíteni, 
hogy az oktatás és a nevelés során ne kerüljenek hátrányos helyzetbe egészséges társa-
ikkal szemben. A komáromi református egyházban jelenleg pótpresbiter vagyok, illet-
ve 2012 óta a Nôegylet elnöke.
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A rév-komáromi református gyülekezet gondnokai a Türelmi rendelettôl
Fôgondnokok: 1783-1785: Havasi István; 1786-1791: Madari István; 1791-

1809: Thály Zsigmond; 1810-1811: Kertész István; 1812-1813: Molnár Sámu-
el; 1814-1816: Szarka János; 1817-1824: Csepi Zsigmond; 1825-1827: Thály 
József; 1828-1830: Molnár Mihály; 1831-1833: Farkas István; 1834-1847: 
Ferencz Kosár; 1848-1849: Asztalos István; 1850-1862: Beöthy Zsigmond; 
1863-1866: Csepy Zsigmond; 1867-1873: Pullay Kornél; 1874-1879: Kálmán 
Rudolf; 1880-1889: Molnár Ádám; 1890-1917: Béla Konkoly Th.; 1918-1925: 
Dr. Gaál Gyula; 1926-1941: Fülöp Zsigmond; 1941-1951: Dr. Soós Imre; 
1952-1957: Dr. Antal József; 1958-1971: Kelemen István; 1972-1982: Kere-
kes József; 1995-2001: Kerekes József; 2002-2007: Fekete Vince; 2008-2013: 
Fekete Vince

Gondnokok: 1801-1809: Csíki Péter; 1810-1811: Molnár Mihály; 1812-1820: 
Tuba András; 1821-1822: Kalica János; 1823-1824: Id. Tuba András; 1825-1827: 
Szabó Mihály; 1828-1831: Antal Gergely; 1832-1835: Rácz József; 1836-1837: 
Szarka János; 1838-1840: Szabó Mihály; 1841-1842: Huszár Ferenc; 1843-1845: 
Kacz József; 1846-1860: Dechy Sándor; 1861-1873: Id. Mórocz György; 1874-
1879: Both János; 1880-1890: Németh Károly; 1891-1917: Kecskés János; 1940: 
Pati Nagy Sándor; Mórocz László; 1941-1947: Csizi István; 1941-1942: Pati 
Nagy Mihály; 1943-1951: Virágh Vince; 1952: Nagy László; 1953-1957: Farkas 
Gáspár, Komjáthy István; 1955-1957: Kelemen István; 1958-1971: Nagy Sándor, 
Virágh Lajos, Mórocz Lajos; 1972-1982: Mészáros László; 1983-1990: Nagy An-
tal mérnök; 1983-1994: Ifj. Farkas Gáspár mérnök; 1995-2001: Mészáros Lász-
ló, Cséplô Bálint mérnök, Fekete Vince; 2002-2007: Cséplô Bálint mérnök, Ifj. 
Farkas Gáspár mérnök; Oláh D. Ilona; 2008-2013: Cséplô Bálint mérnök; 2008-
2013: Ifj. Farkas Gáspár mérnök, Oláh D. Ilona.

A rév-komáromi református egyház elnökségének, tisztikarának,
presbyteriumának és alkalmazottainak névsora 1907-ben.

Elnökség: Lelkész: Antal Gábor, dunántúli ev. ref. püspök; Fôgondnok: 
Konkoly Béla, törvényszéki bíró

Tisztikar és alkalmazottak: Hitoktató lelkész: Vargha Sándor; Algondnok: Kecs-
kés János; Fôjegyzô: Bátyai Mihály; Aljegyzôk (egyház részrôl): Tóth Kálmán; világi 
részrôl: Marcsa György, Fülöp Zsigmond; Ügyész: Szabó György; Pénztáros: Velez 
Zsigmond; Fôszámvevô: Rózsa Zsigmond; Alszámvevô: Farkas István; Könyvtár-
nok: Tárnok Gyula; Könyvtári ellenôr: ifj. Sulacsik Lajos; Hitoktatási felügyelô: Er-
délyi Gáspár; Vallástanárok: Lakatos Károly, Marcsa György; Énekvezér: id. Sulacsik 
Lajos; Adószedô: Szathmáry Zsigmond; Temetôfelügyelô: Czuczor Gergely; Egy-
házfi : Balassa Sándor; Harangozó: Farkas Károly; Sírásó: Erdélyi Lajos.

A presbyterium rendes tagjai:
1910-ig terjedô megbízással: Pap Elemér; Gombos Kálmán; Kacz Gáspár; 

Konkoly Thege Kálmán; Szabó György; Dr. Kiss Gyula; Szíj János.
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1913-ig terjedô megbízással: Kossár Dezsô; Kecskés Lajos; Csukás Lôrinc; 
Kacz Lajos; Erdély Gáspár; Tuba János; Zsindely Ferenc.

1916-ig terjedô megbízással: Besse János, Dechy Lajos; Csóka Máté, 
Domány Ferenc; Molnár Ferenc; Csepy Dániel; Kovács József.

1919-ig terjedô megbízással: Domány János; Fehér Kálmán; Csajághy Kár-
oly; Salamon Zsigmond; Csendes János; Németh Márton; ifj. Sulacsik Lajos.

Tiszteletbeli presbiter: Szûcs Sándor.
Tanító képviselô: Mészáros Gyula.
Pótpresbiterek: Csukás Sándor; Rózsa Pál; Konkoly Thege Balázs; ifj. Pap 

Sándor.

A komáromi református 
keresztyén egyház
presbitériuma, 
Galambos Zoltán
lelkipásztor idején.
Ülô sor: Id Mórocz lajos, 
Édes József, Pázmány
Dénes, Galambos Zoltán 
lelkipásztor, Csizy István 
volt kurátor, Pozsonyi lajos, 
ifj. Mórocz Lajos, Virágh 
Lajos, kurátorok Teleky 
Miklós, Komjárthy
István tb. kurátor,

Csukás József, Szabó István. II. sor: Possár László, Ráth Béla, Bacskor János, Hegedûs 
Andrûs, Szalay István, diakonós, Bihary Mihály, Fél Lajos, Dr. Luka Béla, Szénássy Sán-
dor, Keszegh Pál, Nagy Antal, Cséplô László, Kerekes József, Csukás Lôrincz presbiterek
III. sor: Török Sándor, Komlóssy Lajos, Hajmássy Lajos, Bossányi József, Farkas Gáspár, 
Csinger József, Balogh István, Kósdi Vilmos, Pati Nagy Gáspár, Varga Ernô, Gulyás József, 
Nagy Gyula, Takács Zoltán, Tóth József, Vendégh Péter presbiterek.

Középen Galambos Zoltán 
lelkipásztor,
második sor balról a 4.
id. Bacskor János
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A komáromi ref. ker.
Egyház elnöksége.

Alsó sor: Nagy Sándor,
dr. Soós Imre,

Galambos Zoltán
lelkipásztor,

Kelemen István kurátor,
Komjáthy István

tb. kurátor;
Felsô sor:

ifj. Mórocz Lajos és
Virágh Lajos kurátorok

Id. Bacskor János (Dunamocs, 1897 – Komárom, 1971) Molnár családból 
származott, ô maga dunai uszályon, kormányosként dolgozott. 1922-ben kö-
tött házasságot Németh Jolánnal. Házasságukból három fi ú Tibor (1923), János 
(1924) Zoltán, az édesapám (1925). A két világháború között Komáromba köl-
töztek. Az 1960-as években a komáromi református gyülekezet presbitere volt.

szlováni Beöthy Zsigmond (Komárom, 1819. feb-
ruár 17. – Komárom, 1896. január 29.) költô, író, bíró, 
jogtudós. Középiskoláit szülôhelyén és Pozsonyban, 
a jogot a pesti egyetemen végezte. Elsô költeménye a 
Regélôben jelent meg (1834). A jurátuséveket az 1839-
40. évi országgyûlésen, Pozsonyban töltötte, majd visz-
szatért Komáromba, ahol 1841-ben ügyvédi vizsgát tett. 
1845-tôl szolgabíró volt. 1846-ban a dunántúli evangé-
likus egyházkerület világi fôjegyzôjévé, majd az országos 
közalapítványi bizottság elnökévé választották. 1848–
49-ben a közoktatási minisztériumban volt fogalmazó, 
majd titkár. Az 1850-es években Komáromban ügyvéd-
ként mûködött.

1861-ben ugyanonnan országgyûlési képviselôvé választották. 1862-ben 
Pestre költözött és a bírói pályára lépett mint a pesti váltótörvényszék ülnö-
ke. 1864-tôl királyi táblai, majd 1870-tôl kúriai bíró lett, végül 1883 és 1888 
között táblai tanácselnök. Nyugalomba vonulása után, 1888-ban a fôrendiház 
tagja lett. 1834-tôl haláláig sok verse, elbeszélése, politikai cikke jelent meg 
a különbözô lapokban. Írt elbeszéléseket gyermekek számára (Koszorú. Po-
zsony, 1837). Jogi szakíróként is jelentôs volt. Zeneszerzéssel is foglalkozott.107

77 https://hu.wikipedia.org/wiki/Be%C3%B6thy_Zsigmond_(k%C3%B6lt%C5%91) (Letöl-
tés: 2017. március 17.)
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Fülöp Zsigmond (Komárom, 1878 – Észak-Komárom, 
1940) régi komáromi családban született. Iskoláit Komá-
romban, Pozsonyban és Budapesten végezte, majd hazatérve 
a Révkomáromi Önsegélyezô Egylet (Népbank) szolgálatá-
ba állt, mint fôkönyvvezetô, 1920-tôl igazgató. A komáromi 
Magyar Nemzeti Párt elnöke. Pártja képviseletében 1923-
tól a csehek által községgé degradált Komárom képviselô-
testületének tagja, 1932-tôl a városi autonómia felfüggesz-
téséig, vagyis 1935-ig a város helyettes bírája. Az autonó-

mia visszaállításával 1938-ban megtartott városi választáson ismét bekerült a 
képviselô-testületbe.

1938. június 25-én tartott alakuló közgyûlésen városbíróvá választották. A fel-
szabadulás után Komárom város polgármesterévé nevezte ki a belügyminiszter, s e 
tisztséget a két város egyesüléséig látta el, amikor kérte felmentését. Érdemei elis-
meréséül a Kormányzó magyar királyi kormányfôtanácsossá nevezte ki 1940-ben. 
1904-tôl 1921-ig a Komáromi Református Egyházközség aljegyzôje, majd 1925-
ig fôjegyzôje, haláláig pedig fôgondnoka volt. Alapító tagja, jegyzôje, majd örökös 
tb. elnöke volt a Komáromi Református Ifjúsági Egyesületnek, titkára a Protes-
táns Jótékonysági Nôegyletnek. A Jókai Egyesület és a Komárom Városi Dalegye-
sület ügyvezetô elnöke volt, valamint részt vett a Komáromi Football Club alapí-
tásában, 1900-ban. 1899-ben elbeszélô kötete jelent meg, 1931-ben pedig megír-
ta a komáromi református egyházközség történetét. Közírói pályáját 19 évesen a 
Komáromi Hírlapnál kezdte. 1902-ben ô szerkesztette a Komáromi Friss Újságot, 
majd felelôs szerkesztôje lett a Komáromi Lapoknak, 1913-ban pedig a Komáromi 
Újságnak. A hadifogságból visszatérve fômunkatársa, 1936-tól felelôs kiadója lett a 
Komáromi Lapoknak. Névery-fényképész által készített élethû portréját 1942. má-
jus 31-én leplezték le a Protestáns Jótékonysági Nôegylet gyûlésén.108

Kelemen István (1894-1993) városi fôkamarás, szekeresgazda család leszár-
mazottja. A komáromi református egyház kurátora volt 17 éven keresztül.

108 Számadó 2011, 95.
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Mai oktatók, segítôk, teológusok
Lévai Attilával, a Selye János Egyetem Református Teológia Karának dé-
kánjával Számadó Emese beszélgetett 2017. március 13-án. 

A Bodrogközben, Királyhelmecen születtem 1975. november 28-
án. Kiskövesden nôttem fel és a kassai gimnáziumban érettségiztem, 
majd felvételt nyertem a Calvin J. Teológiai Akadémia elsô évfolyamá-
ba. A végzés után Molnár Jánosnak, az akadémia dékánjának a titká-
ra lettem, valamint szenci és rövid ideig rétei segédlelkész. 2000. június 
1-jétôl csicsói és kolozsnémai lelkészként szolgálok és ott szolgálok a mai 
napig. 2004-ben elindult a Selye János Egyetem és lehetôségem nyílt rá, 
hogy különbözeti vizsga letétele után egyetemi végzettséget szerezzek.

2006-ban beiratkoztam az egyetem doktori iskolájába, 2009-ben végeztem, a dok-
tori disszertációm vallástörténetbôl írtam, „Vallási hiedelmek és képzetek, különös te-
kintettel a Csallóközre és a Bodrogközre” címmel. A doktori cím megszerzése óta tel-
jes állású oktató vagyok az egyetemen. 2011 októberében dékán-helyettes lettem, 2013. 
március 1-jétôl megválasztott dékán vagyok. Jelenleg, 2017. március 1-jétôl a második 
ciklusomat töltöm. Emellett a Calvin J. Teológiai Akadémia igazgatótanácsának tag-
ja, s egyben igazgatója vagyok és a Magyarországi Református Egyházi Doktorok Kol-
légiuma Egyházi Néprajzi szekciójának az elnöke. Ez utóbbi pozícióban tudomásom 
szerint, én vagyok az elsô határon túli személy. Nôs vagyok, két lányom és egy fi am van.

Fritz Beke Éva (szül. Bacskor) 1958. november 24-én szüle-
tett Komáromban. Az alapiskola 9 osztályát Komáromban vé-
gezte, 1973-ban konfi rmált, és a mai Selye János Gimnázium-
ban érettségizett 1978-ban. 1978. szeptemberétôl 1991. júniusá-
ig bölcsôdében dolgozott gyermekgondozóként, közben 1982-ben 
szakérettségi vizsgát tett Nyitrán az Egészségügyi Szakközépisko-
lában, gyermeknôvér szakon.

1991 júliusától 2009. októberéig akupunktúrás asszisztensként dolgozott. 
2001-tôl 2004-ig a Calvin János Teológiai Akadémia hallgatója volt Vallástanár 
szakon, 2005-tôl pedig a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán vé-
gezte tanulmányait, melyek sikeres befejezése után 2009-ben felvételt nyert a Selye 
János Egyetem Ref. Teol. Karának Doktori képzésére, nappali tagozatos, ösztön-
díjas hallgatóként. 2012-ben megvédte János evangéliumának szerkezete a leg-
újabb kutatások fényében c. disszertációs munkáját. Témavezetôje ThDr. Bándy 
György Professzor volt. 2012 ôszétôl adminisztrációs munkakörben dolgozik. 
Számos konferencián vett részt, tanulmányai tudományos folyóiratokban jelentek 
meg. Kutatómunkája elismeréseként 2013-ban felvételt nyert az MTA külsô köz-
testületébe. Elsô házasságából két fi a, Péter és Gábor született. Második házassá-
gát 2009-ben kötötte a komáromi református templomban. Férje Fritz Rudolf, 
mezôgazdász, és jelenleg egy ôrzô-védô cég munkatársa. Fritz Beke Éva évek óta 
segíti a Múzeum munkáját, e kötet és kiállítás létrejöttében is tevékenyen részt vett. 
Számadó Emese beszélgetett vele 2017. március 28-án.
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Édesanyám Kacz Mária, ôsi komáromi szekeresgazda családból származik. A 
Kacz család a Megyercsi utca sarkán lakott egészen az 1970-es évek elejéig, amikor a 
városrendezés keretén belül elkezdték építeni a mai négy sávos fôutat. Az egykori ház 
udvara egészen a Gépipari Szakközépiskoláig húzodott. Dédnagyapám Kacz László, 
tagja volt a szekeresgazdák énekkarának és bandériumának is. Édesanyám nagybáty-
ja Kacz Endre pedig a szekeresgazda ifjak színjátszó körének volt a tagja. Édesapám, 
néhai Bacskor Zoltán dunamocsi hajós gyökerekkel rendelkezett. Apai nagyapám id. 
Bacskor János az 1960-as években a komáromi gyülekezet presbitere volt. Édesanyám 
az 1990-es években részt vett a Protestáns nôegylet és a Lepramisszió tevékenységébe.

Az egyháznál különbözô kutatásokban veszek részt. Jelenleg Pap Gábor néhai 
Rév-komáromi lelkész és a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke mun-
kásságának kutatásával foglalkozom, és kutatási eredményeim alapján 2015-ben 
a Limes Galériában nyílt egy Emlékkiállítás Pap Gábor halálának 120-évfordu-
lója alkalmából. A kiállításhoz sok értékes anyagot kaptam a komáromi reformá-
tus gyülekezettôl, és a kivitelezésben Dr. Farkas Veronika mûvészettörténész a Limes 
Galéria igazgatónôje mûködött közre. Az összeállítást azóta két magyarországi tele-
pülésen (Marcaltô, Nemesvámos) mutattuk be. A 2017-es Komáromi Napok idején 
pedig a CSEMADOK galéria ad helyet az eredeti kiállítás bôvített változatának, 
mely Pap Gábor születésének 190.évfordulója alkalmából kerül bemutatásra. Nyá-
ron Somogyudvarhely, ôsszel pedig Vilonya, Pap Gábor szülôfaluja lakói ismerkedhet-
nek meg közelebbrôl az egykori neves lelkész, költô, egyházvezetô életével. 

 2016. ôszén bekapcsolódtam a magyarországi ENDRESZ csoport munkájába, 
mely a Rév-komáromi református temetô sírjainak feltérképezését végzi. Mivel magam 
is szívesen kutatom a múlt emlékeit, nagyon hasznosnak tartom ezt a kezdeményezést.

Régi tanítók, egyházközeli személyek
Katona Mihály (Szatmárnémeti, 1764. október 9. – Búcs, 1822. május 9.) re-

formátus lelkész, földrajztudós. Szatmárnémetiben született, ahol tanulmányait 
is kezdte és a szintaxisig folytatta. 1782. április 25-én togátus diák lett Debrecen-
ben, 1788-ban a grammatisták, majd a rétorok és logikusok tanítója. 1790-ben 
fôiskolai könyvtárnok és 1792. szeptembertôl 1793. márciusig seniorságot is vi-
selt. Ekkor külföldre ment és Odera-Frankfurtban (Poroszország) harmadfél 
évig az egyetem hallgatója volt, ahonnét visszatérve, meglátogatta 1796-ban a 
jenai és erlangeni egyetemet is. A komáromi református egyház meghívta ta-
nárnak, mely tisztét szeptemberben el is foglalta. 1803-ban tanári állását a búcsi 
(Komárom megye) papi hivatallal váltotta föl. 1807-ben egyházkerületi tanács-
bírónak, 1811-ben aljegyzônek és 1812. októberben seniornak választották. Sa-
ját korában a legszínvonalasabb és legtartalmasabb magyar természeti földraj-
zi munka szerzôje. Több rengést is megélt Komáromban, majd Búcson, így 
1824. évi munkájában arra kereste a választ, hogy „Micsoda tájékról jöhet ezen 
földindulás? … Mélyen a város alatt kell több egymásba vágó büdösköves, vas-ércben 
bôvelkedô üregeknek lenni, amelyekbe tán a Duna két ágából a föld területeken ma-
gát beszinlô víz, és az esôvíz is olykor utat találván maguknak, lehatnak és az arra al-
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kalmatos materiákat forrásba hozván, idôrôl idôre nemzik azon rugós gôzöket, vagy 
levegônemeket, amelyek iszonyú erôvel kirontani igyekeznek és egyik üregbôl a másikba 
rohanván, a felettek lévô földet megrázzák, vagy valamely olyas érc-nemekkel bôvös ott 
a föld gyomra, amelyek a víznek vagy a levegônek hozzá való járulása által oxidálód-
nak, földekké válnak.”109

A Kecskés-család ôsi komáromi szekeresgazda család, nemességét 1600-
ban kapta. Tagjai a református egyház kiválóságai, az egyesületi élet tevékeny 
résztvevôi voltak. Kecskés Béla (Észak-Komárom, 1887 – Dél-Komárom, 1957) 
a Komáromi Református Ifjúsági Egyesület „szorgalmas és kitartó” tagja volt, 
s ezt 1914-ben oklevéllel is jutalmazták. Feleségét, Kecskés Béláné Vörös Jolánt 
(Észak-Komárom, 1888 – Dél-Komárom, 1952)t 1928-ban a Komáromi Pro-
testáns Nôegylet egyhangúlag választmányi tagjává választotta. Lányuk, Kecskés 
Sári (Észak-Komárom, 1922 – Észak-Komárom, 2002) egyike volt annak a há-
rom fi atal lánynak, akik 1938. november 6-án Horthy Miklós kormányzót Ko-
máromban köszöntötték. Fiuk, Kecskés László (Észak-Komárom, 1913-Dél-Ko-
márom, 1995) a dél-komáromi Református Egyház presbitere volt.

A Kecskés család 1935-ben

Váli Ferenc (Magyarsók, 1810. szeptember 30. – Pápa, 1882. december 
13.), természetrajz-vegytan szakos tanár, tankönyvíró, a pápai tanítóképzô 
megteremtôje és elsô igazgatója. Losoncon, Pozsonyban, Komáromban és Pá-
pán tanult. 1833-tól Pápán, 1837-tôl a komáromi református gimnáziumban 
tanított, melynek igazgatója is volt. 1839-ben feleségül vette Jókay Esztert, Jó-

109 Számadó Emese: „Úgy rémlett, hogy a föld nagy gyomra fölmordul …” Természeti kataszt-
rófák Komáromban. Komárom 2013, 24.
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kai Mór nôvérét, és Jókai gyámja és nevelôje lett. 1848-ban kinevezték a Pá-
pai Református Kollégium újonnan megalakuló neveléstani tanszékének élére, 
a szabadságharc miatt azonban csak egy évvel késôbb foglalhatta el katedráját 
(a szabadságharcban tüzérként vett részt). Haláláig Pápán tanított, 1876-tól az 
önálló intézményként mûködô Tanítóképzô elsô igazgatója lett. Váli hozta lét-
re a Pápai Kollégium természetrajzi szertárát. Kéziratból tanított, nyomtatás-
ban két tankönyve jelent meg Ásványrajz és Vegytan címmel.11080 

110 https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1li_Ferenc (Letöltés: 2017. március 17.)

Cséplô Bálint, Oláh Imréné
és Fazekas László püspök
a 2008. évi gondnoki eskütételen

Fazekas László püspök, Farkas Gáspár 
és Fekete Vince a 2008. évi
gondnoki eskütételen

Farkas Gáspár, Fazekas Zsuzsanna, Fazekas László püspök, Cséplô Bálint és Fekete Vince
a 2008. évi püspöki beiktatáskor



117

A Komáromi Református Egyház
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A Magyarországi Református Egyház
Az 1881-es Debreceni Zsinattól kezdve beszélhetünk kerületeiben auto-

nóm, de egészében mégis egységes magyar református egyházról.
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint 2.620.000 református élt az 

országban. Szervezetileg az egységes egyház öt egyházkerületre oszlott: 
Dunamelléki, Dunántúli, Erdélyi, Tiszáninneni és Tiszántúli Egyházkerü-
letre, ezeken belül összesen 53 egyházmegyére. A 2026 anyaegyházközség-
ben, 2062 lelkész, 454 tanár és 2965 tanító szolgált. Az elsô, majd a máso-
dik világháború után az Erdélyi Egyházkerület teljes egésze a határon túl-
ra került, ezért megszûnt a Magyarországi Református Egyház részeként 
mûködni.

A Magyarországi Református Egyházban jelenleg négy egyházkerület ta-
lálható: a Dunamelléki, a Tiszáninneni, a Dunántúli és a Tiszántúli, élükön 
egy-egy püspökkel. Az egyházkerületeken belül egyházmegyék mûködnek, 
élükön az esperesekkel. 

2009. május 22-én megalakult az Egységes Magyar Református Egyház, 
miután az alkotmányozó zsinat tagjai Debrecenben ellenszavazat nélkül elfo-
gadták az Alkotmányt a Debreceni Nagytemplomban. Az Alkotmányt a ha-
zai református egyházkerületek, az erdélyi, a királyhágó-melléki, délvidéki és 
kárpátaljai magyar református egyházrészek püspökei látták el kézjegyükkel. 
A Szlovákiai Református Keresztény Egyház 2011-ben csatlakozott az új szer-
vezethez. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református egyházrészek al-
kotmányjogi egységét mondták ki. Az alkotmányozó zsinat ülésén csatlako-
zott a Magyar Református Egyházhoz az Amerikai Magyar Református Egy-
ház is.111

A Komáromi Református Egyház
Komárom a Dunántúli Egyházkerület Tatai Egyházmegyéjében fekszik, je-

lenleg esperesi központ. Az egyházalapítás kiváltó oka a trianoni döntés volt, 
ezt követôen ugyanis sokan települtek át a város elcsatolt északi részébôl, ahogy 
akkor nevezték, Magyar-Komáromba, vagy Komáromújvárosba. Az önállóvá 
vált város lakosságszáma ugrásszerûen megnövekedett, így a különbözô vallá-
si felekezethez tartozóké is. 

A város déli része, az egykori Új-Szôny község 1896-ban egyesült a 
Dunabalparti Komárommal. A jobbparti városrész tulajdonképpen a törté-
nelmi város ipartelepe lett, a közigazgatási, vallási, oktatási feltételek mind a 
nagymúltú Komáromban voltak. Itt, a déli városrészben a református lako-
soknak ekkor csak egy kis iskolájuk volt, amit 1890-ben építettek az országos 
református konvent és a szônyi izraelita hitközség segélyébôl. Istentiszteletre, 
egyházi ünnepekre a Duna túlsó partján lévô Komáromba, vagyis az egyesülés 
után a város északi részébe jártak át. Komárom északi felének 1919. január 10-
én történt csehszlovák megszállásával azonban megváltozik minden: Németh 

111 http://www.reformatus.hu/egyhazunk/ (Letöltés: 2017. 03. 19.)
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István püspök-lelkészt a megszálló csapatok parancsnoka, Egidio Macaluso át-
helyezi Magyarországra, így a püspök-lelkész megkezdi az itteni gyülekezet 
megszervezését. 

És bár már túl vagyunk ekkor a trianoni döntésen is, amely hivatalos-
sá tette az 1919. január 10-én kialakult komáromi állapotokat, a város szét-
szakítását, az 1921. október 18-i „ gyûlés kimondja, hogy a jobb jövô reményé-
ben úgy szervezkedik, mint az egységes komáromi egyház újvárosi parochiális köre”, 
vagyis nem voltak hajlandók beletörôdni a kialakult állapotokba. A Németh 
István püspök, református lelkész elnökletével megtartott közgyûlésén a 
tisztségviselôk megválasztása is megtörtént: a gyülekezet gondnokává vá-
lasztotta Szenczy Mihály malomtulajdonost, presbiterekké pedig Asztalos 
Bélát, Komárom vármegye utolsó alispánját, Szakáll Imrét, Sulacsik Lajos 
pénzügyi fôtanácsost, Konkoly Thege Béla törvényszéki bírót, Gyôri Ger-
gelyt, Czina Lajost, id. Papp Jánost, Komlóssy Károlyt, Szathmáry Gyu-
lát, Cseke Sándort, dr. Jakus Benô MÁV állomásfônököt és Molnár Sándort. 
Az iskolaszék tagjainak jelölte: dr. Tooth Zsigmond h. polgármestert, Gyôry 
Lajos, dr. Réthy Lajos, Milch Viktor, Karsay Zsigmond, Palotay Sándor, 
Martsa Endre számvevôtiszt, Mészáros István, Velez Zsigmond egyháztago-
kat. Számvizsgáló: Szulacsik Lajos, Papp Gábor neves asztalosmester, Mar-
csa Endre, jegyzô: Dr. Jakus Benô lett.

Egy hónap múlva azonban már mégis határozat születik arról, hogy „a 
parochiális kör a tatai református egyházmegye kötelékébe óhajt belépni, és felkéri (a 
gyûlésen jelen lévô Czeglédy Sándor) esperes urat, hogy ezen óhaját az egyházme-
gyei közgyûlésen elôterjessze és pártfogolja.” Ekkor hívják meg hitoktató helyettes 
lelkésznek Mikos Lajos segédlelkészt.

Az egyházi élet a Gyár utca – Erzsébet tér által határolt területen folyik ma-
gánházaknál, ideiglenesen használt épületekben. Nem egyedülálló ez a hely-
zet az elsô világháború utáni Komáromban. A város északi részének cseh meg-
szállását követôen a déli városrész lakói hivatali, iskolai és egyházi épületek, és 
hivatali apparátus nélkül maradtak. Templomuk csak a katolikusoknak van, 
az 1892-ben felépült Szent István templom, de igen hamar ez is kicsivé vált 
a Cseh-Komáromból áttelepült katolikusok miatt és iskolájuk a 18. századtól 
mûködik.112 A polgármesteri hivatal, a bíróság, a megalakult polgári iskola is 
évekig ideiglenes helyeken mûködnek (magánházaknál, a katonai barakkok-
ban, a méntelepen, egyszóval minden szóba jöhetô helyet felhasználtak a köz 
céljaira), s ezeknek az középületeknek megépítése lesz majd Alapy Gáspár pol-
gármester nagy feladata. Mikos Lajos segédlelkész Szenczy Mihály gondnok-
nak, a megbecsült hajómalom tulajdonosnak a házában lakik, aki biztosítja szá-
mára a lakást, fûtést, világítást, takarítást és mosást, havi 700 koron összegbôl, 
ellátását pedig Gyôry Lajos presbiter vállalta magára havi 1500 korona érték-
ben. A segédlelkész tiszteletdíját havi 800 koronában állapították meg.

112 Számadó Emese (szerk.): „Békesség veletek!” A katolikus egyházak története Komáromban. 
Komárom 2015
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Hamarosan azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az ideiglenes megoldások he-
lyett méltó helyet kell biztosítani az idôközben „kinôtt” iskolának és az isten-
tiszteleteknek. 

Az 1922. január 21-i közgyûlésen elhatározzák, hogy a földbirtokrendezô 
bíróságtól kérvényeznek a lelkész részére 50 katasztrális hold, a tanító részére 
25, az egyház részére 21 katasztrális hold földbirtokot, a honvédelmi miniszté-
riumtól pedig 4 hold földet kérnek építési célokra. 

A templom számára özv. Gyôry Gergelyné ajándékozott 300 négyszögöl 
nagyságú telket, az iskola és a templom építési költségeinek elôteremtésére 
pedig a gyülekezet – belügyminiszteri engedéllyel - országos gyûjtést kez-
deményezett. Az adománygyûjtôk 1922-ben bejárják az egész országot és 
a „Kérô szó” segítségével a - a gyûjtôívek tanúsága szerint 2-5-10 koronán-
ként, ritkán egy-egy 100 koronás adománnyal – összegyûjtöttek október-
re 287.646 koronát. Az észak-komáromi református ifjúsági egyesületnek 
az egyház javára rendezett jótékonysági estjeinek a bevétele is gyarapítot-
ta a kasszát.

„Kérô szó
A nemesszívû magyar testvérek összességéhez
Mi komáromújvárosi református keresztyének, kiket a cseh megszállás templo-

munktól, összes egyházi épületeinktôl és minden más vagyonunktól megfosztott, se-
gítségért a könyörületes magyar lelkekhez fordulunk. Testvéreink! Ti nem nézheti-
tek közönyösen azt, hogy itt a ti véreitek kifosztva tengôdjenek, mint a kegyetlen béke 
eltiportjai! Ti nem zárhatjátok be füleiteket, mikor a magyar éjszakából a végekrôl 
1200 testvéretek segítségért kiált! Ti nem engedhetitek kialudni a magyar lelkesedést 
és szent reménységet itt a határon az ôrállók között! Testvéreink, még állunk hittel, 
de erôinket a szükség ostromolja. Lelkünk szükségletei, örökjavai, az egyház és haza 
szent érdekei forognak itt kockán, és velünk együtt kiáltanak segítségért hozzátok.

Imádkozásra és a szent ige hallgatására csak egy ideiglenesen átengedett selyem-
gubó raktárban jöhetünk össze. Ha majd ezt sem kaphatjuk már meg, nem lesz ahol 
a Krisztus evangéliuma prédikáltassék. Padjaink nincsenek, lelkészlak és iroda egyet-
len bérelt szobában van elhelyezve. Egyik tanítónak nincs lakása. 160 gyermek egy 
tanterembe van szorulva. Bensôséges hitre, hazafi asságra nevelni így lehetetlen. Gyü-
lekezetünk túlnyomó része szegény vasúti munkás, nyomorgó menekült és szûkös vi-
szonyok között élô tisztviselô. Önerôbôl ennyi építkezésre képtelenek vagyunk. A bel-
ügyminiszter úr 28660/1922. sz. rendeletével gyülekezetünknek építkezési célokra az 
országos gyûjtést engedélyezte 1922. március 25-tôl szeptember 25-ig. Testvéreink! 
Ti buzgó lelkészek, tanítók, presbiterek, jószívû megyei és községi vezetôk! Támogassa-
tok és pártfogoljatok a gyûjtésben bennünket! Ti áldozatra kész, megértô nemes lelkû 
véreink! Siessetek segítségünkre adományaitokkal. A „csonkatörzs” itt vérzik legjob-
ban. Istentôl vett javaitokból gyógyítsátok. Mindnyájatok érdeke. Nemzetünk szent 
jövendôje és a Krisztus parancsolata szól hozzátok: I János 3, 17-19

Sionunk ezen végvárát fel kell építeni, hogy a hit, erkölcs és haza erôs bástyája le-
gyen ott, hol erre a legnagyobb szükség van.
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Komáromújváros, 1922
Mikos Lajos h.lelkész és Szenczy Mihály gondnok” 

1922. május 22-i presbiteri ülésen Mikos Lajos helyettes lelkész bejelentet-
te, hogy mivel kettô rendes lelkészi állásajánlatot is kapott, csak akkor tudja foly-
tatni munkáját, ha az egyház gondoskodik a megfelelô megélhetésérôl. Szüksé-
gessé válik egy másodtanító is, annál is inkább, mert az egyetlen tanító, Mészá-
ros Gyula nyugdíjba készül. 1923 januárjában felvették Papp K. Irma „menekült 
B listás tanítónôt” (késôbb Rüdigerné), a másodtanítói állást pedig ideiglene-
sen a már nyugdíjas Mészáros Gyula töltötte be, majd Nagy Zsigmond tanítót 
vették fel rá. 1923 februárjában 300.000 korona állami segélyt kaptak az isko-
la építésére, 1923 januárjában a túloldali Komáromtól is 1000 cseh korona ado-
mány érkezett, különféle egyházi testületektôl és állami szervektôl támogatások, 
segélyek jöttek, kölcsönt is vettek fel, illetve próbáltak jutányos áron hozzájutni 
az építôanyaghoz. Az egyházi kegytárgyak is fôleg ajándékozások útján gyûltek. 
1922 májusában Balogh Elemér pozsonyi püspök egy kelyhet és egy tányért kül-
dött, az ifjúsági egyesülés egy keresztelômedencét, Szenczy Mihály gondnok 
szószéknek és úrasztalának való tölgyfát ajándékozott, Papp Gábor presbiter pe-
dig a szószéket, valamint két dobogót, úrasztalát és számtáblákat „díjmentesen 
szép kivitelben” elkészített. A presbitérium ezt követôen felkérte, hogy készítse 
el a tantermi és imatermi padok tervrajzát és tegyen rájuk árajánlatot. 1923 au-
gusztusában Gyôry Elemér lelkész, aki Németh István püspöktôl megbízást ka-
pott az egyház megszervezésére, jelenti, hogy „tegnap egy keresztelô kancsót kapott, 
melynek adakozója meg nem neveztetik. Rövid áldással átveszi a kancsót, megköszö-
ni az iránta való fi gyelmet, miután az adományozás dátuma kisfi a születési napja.”

Református iskola
1923-ban nagy erôkkel folyik az iskolaépítés szervezése. Ennek a történe-

tét a május 1-jei gyûlésbôl tudjuk meg: Amint a presbitérium a 9 millió állam-
segély kiutalására komoly ígéretet kapott, azonnal árajánlatot kért az anyagok 
leszállítására a Fried cégtôl, mely alapján a presbitérium a szerzôdést megkö-
tötte és cég leszállította az anyagokat. Az iskola tervei (mai Beöthy Zsolt u.) 
Tangl Endre építész készítette. Az iskola épületének fôfrontja a mellékutcá-
ra, a vége pedig az Országútra (mai Mártírok útja) néz. A teleknek a város-
hoz közelebb esô részére esne az iskola, a másik sarkára az Országútra front-
tal a paplak, a közbe esô térre jönne a templom. Vagyis az Országútra esne 
az iskolaépület vége: 11,4 méter, a paplak frontja körülbelül 20 méter hosz-
szúságban, s a közbeesô 130 méter széles területen lenne a templom. A kul-
tuszminiszter kívánsága az építendô iskola Antal Gábor ref. elemi iskola ne-
vet kapja. Az építkezéshez a faanyagot Milch Ferenctôl, az asztalosmunkákat 
Petôcz Jánostól, a könnyû vas munkálatok elvégzését Könnyû Dániel laka-
tostól, az ácsmunkát Beck Károlytól, a kômûvesmunkát Kiss Lajos kômûves 
vállalkozótól, a bádogos munkát pedig Sircz Jánostól rendelték meg. A költ-
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ségekhez való hozzájáruláshoz a helybeli izraelita egyház vezetôségét is meg-
kérték, akik 2000 korona kölcsönt küldtek az iskolaépítési alapba. A 3 tanter-
mes iskola alapkövének elkészítését Patay Sándor vállalta magára, az ünnepé-
lyes alapkôletételre 1923. június 17-én került sor. Az iskolaépület hivatalos át-
adása októberben történt. Nagy szükség volt már az iskolára, hiszen a kimu-
tatás szerint 180 tanköteles gyerek volt ekkor az egyházban. Elsôtanító, Mol-
nár Vilmos okleveles tanító, tatabányai lakos volt, másodtanító Dózsa Ilona. 
A lelkészi lakás az Erzsébet tér 9. szám alatti házban található.

Trogmayer Ottó: Antal Gábor
A nagy sárga ház az országút és a Beö-

thy Zsolt utca sarkán állott. (Az utca név-
adója neves irodalomtörténész volt – 1848-
1922 – ô írta a középiskolai irodalomtörté-
neti tankönyvet).

A ház homlokzatán fekete gipsz betûkbôl 
ragasztott felirat: Antal Gábor református 
elemi népiskola.

Két nagy tanterme volt, az alagsorban 
pedellusi lakás, a tantermek végén meg, 
egy mai kifejezéssel élve garzon, ahol Moh-

ácsi Gyula tanító úr lakott, aki az ismétlôsöket oktatta a tudományra. Ez a ma 
már ismeretlen fogalom azokat a gyerekeket jelentette, akik a négy elemi elvég-
zése után tovább tanultak, munka mellett, a korábbiakat kibôvítve, megismé-
telve. A garzonban nem volt csap, csak kívül a folyosón, benn lavór, meg ágy és 
asztal székekkel, és a folyosó végén egy lelakatolt WC, melyet a három fôs tan-
testület használhatott. A Mohácsi tanító úr szabad idejében teniszezett, és na-
gyon irigyeltük csillogó, nikkeles biciklijét, melyet állandóan szidolozott valame-
lyik ismétlôs.

Ebben az iskolában folytattam alapfokú tanulmányaimat, vagyis itt végeztem a 
négy elemit, húgom is ide járt. Ma már lebontották, így az emléktáblának nem ma-
radt hely.

A mellette lévô országút és magam is tanúja voltunk a huszadik század legsöté-
tebb idôszakának, 1944 telének, 1945 tavaszának.

A szürke bazalt kockákon dübörögtek a német páncélosok, rohamlövegek Pest 
felé, ezeken botorkált a végtelen hosszú sárga csillagos halálmenet Bécs irányá-
ba, majd 1945 nyarán itt vonult keletre a hazatérô vörös hadsereg, gyalog, hin-
tón, rozoga teherautón, lovon, sôt tevén is. Sokat töprengtem, hol vehették a te-
vét, csak ma jutott eszembe, hogy valamelyik cirkuszból, vagy állatkertbôl vihet-
ték, mint díszzsákmányt.

Ennek az épületnek tágas udvarán lestük 1945 tavaszán a napfogyatkozást, 
gyertyakorommal kezelt ablaküveg töredéken át, és itt tettem magánvizsgát a gim-
názium elsô osztályának anyagából, mert a gimnázium közben külföldre került. Va-
gyis ott maradt ahol volt, csak a város lett közben külföld.
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Mindez a mai Komáromban történt, mely kezdetben Újszôny volt, majd 
Újkomárom, késôbb Délkomárom lett, míg végre elnyerte mai nevét.

Az igazi Komáromot manapság Révkomáromnak hívják, vigyáznom kell, hogy 
melyik városrészt hogy nevezem, mivel végsô soron egy városról esik majd szó.

Egy város ez, melyet a Duna ágai tagolnak, hajdanán az ország egyik nagyon 
fontos kereskedelmi és katonai központja volt.

A Trianon után várossá avanzsált Magyarországon maradt falunak három ele-
mi iskolája volt, a Szent Imre katolikus fi úiskola, a fehér fi tyulás apácák által fenn-
tartott leányiskola, és a protestánsoké az Antal Gábor iskola. Ez utóbbi koedukált 
volt, ami nem jelentett semmi erkölcstelenséget, legfeljebb alkalmunk nyílott a cop-
fok megrángatására.

A tanító nénit Dózsa Ilonának hívták, kedves arcú teltkarcsú hölgy volt, tôle ta-
nultuk a betûvetést és az olvasást. Akkoriban éppen egy éve múlt, hogy a palatáblát 
kiszorította az irka, sok szülô bánatára, hiszen az irkát, ha megtelt újra kellett vá-
sárolni, a palatáblát azonban le lehetett törölni. A kajla betûket is könnyebb volt ja-
vítani, mint az agyon radírozott papíron. 

A betûket, hangokat, kéztartásokkal jelöltük, melynek segítségével gyorsan meg-
tanultunk olvasni. Egészen biztos, hogy az Ádám Jenô és Kodály Zoltán által kidol-
gozott módszer innen származott, hiszen a hangskála elemeit is hasonló kézmozdu-
latokkal memorizálják.

Kár, hogy a kevés gyakorlatú reformerek mára már annyit fejlesztettek a taní-
tási módszereken, hogy igen magas azoknak a száma, akiknek olvasási problémáik 
vannak.

Ezeknek a reformoknak az árát nemcsak gyermekeimnél, hanem a magam ká-
rán is megtapasztalhattam. A második osztályban ugyanis áttértünk a zsinórírásra. 
Meg is lett az eredménye. Mindmáig olyan macskakaparást mûvelek, amit magam 
sem tudok elolvasni. Irigykedve veszem kézbe szüleim, szép, úgy mondják kiírt sorait, 
melyek valóban tükrözik egyéniségüket, különbözôek, de esztétikus látványt nyújta-
nak szeretet-teljes mondanivalójuk mellett.

A harmadik és negyedik osztályt (összevont osztályok voltak) Boldizsár István 
tanító úr oktatta, aki egyben a református templom kántora is volt. Ennél fog-
va öblös hangon, szigorúan, jó hangosan beszélt, ellentétben a kedves lágy hangú 
Ilonka nénivel, kezében gyakran suhogott a nádpálca. Körmöst, tenyerest adott a 
rendetlenkedôknek. Féltünk tôle. Nagyon sok szegény gyerek volt, azokra rákiabált: 
„Ha nincs szappanotok, súroljátok le a koszt téglával!” Nemhogy szappanuk, cipôjük 
sem volt, felváltva jöttek iskolába, ugyanabban az egy pár cipôben. Sok volt a kopasz, 
még lányok is, ha ugyanis tetût, sörkét találtak, a hajat levágatták és petróleummal 
kenték a fejbôrt, így a sörkék (a tetvek petéi) elpusztultak.

Reggelente, míg a tanító úr be nem jött az egyszeregyet mondtuk kórusban. Ki-
csit hasonlított a dallam a tibeti szerzetesek imájához. Amikor belépett a hiszekegyet 
mondtuk, „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltáma-
dásában.” Az irkáink hátoldalát is a trianoni térkép díszítette.

Ebben az osztályban ért életem elsô és sokáig maradandó nyomot hagyó csa-
lódása. 1943 tavaszán Boldizsár tanító úr egy magas, fehér köpenyes, keskeny 
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aranykeretes szemüveget viselô enyhén kopaszodó emberrel lépett be az ajtón. Kö-
zölte velünk, hogy Günther doktor – nem emlékszem pontosan a nevére - meg 
fog minket vizsgálni. A doktor aztán, mindenféle körzôkkel méregette a fejün-
ket, gatyára vetkôzve karunk, lábunk hosszát, mindehhez a tanító úr tolmá-
csolt, mert a doktor németül beszélt. Pár napig tartott a procedúra közben, aki 
már kiszabadult jókat játszott az udvaron, haza ugyanis nem mehettünk 12 
óra elôtt.

Ennek is vége lett, ámde pár nap múlva kifüleltem szüleim beszélgetését.
 Mit mondott a doktor? Kérdezte anyám.
 Azt hogy van benne valami, de nem igazi tehetség. Válaszolta apám.
 Kell akkor a drága gimnázium? Vetette fel a zsebbvágó kérdést anyukám.
Végül aztán csak beírattak a komáromi bencésekhez, csakhogy az emléktôl 

sehogysem tudtam megszabadulni. Ilonka tanító néni azt mondta, botfülû va-
gyok, a Günther szerint pedig középszerû. Akkor miért kapok mindig kitûnô je-
gyeket?

Évek teltek el, mire helyreállt az önbizalmam. Ellenségeim most jókat vihognak, 
igaza volt a Günthernek, de nem bánom. Ma már tudom, hogy a fajelmélet egyik 
harcosa lehetett, aki komolyan vette sajátmagát. Én meg nem veszem komolyan, töb-
bet tudok nála, és botfülem sincs.

1944 ôszétôl aztán már büszkén viseltem a Pax jelvényes sapkát, igaz a gimná-
ziumból hadikórház lett, és szinte naponta küldtek haza idô elôtt, mert megszólal-
tak a szirénák. Valahol már megírtam, hogy az egyik ilyen hazaúton csaknem ott-
hagytam a fogam.

Hátra van még annak tisztázása, ki volt iskolánk névadója, Antal Gábor?
Az egyik életrajzi lexikon szerint Szentkirályszabadján született 1843 má-

jusában és Komáromban temették el 1914 január közepén. Írni, olvasni falujá-
ban tanult, olyan iskolában, amilyenbe én is jártam, majd a pápai református 
fôiskolán végezte el a gimnáziumot és a teológiát. Egy évig itt is tanított, majd 
segédlelkészkedés után Kerkápoly Károly (1824-1891 tudós, államférfi ) fôiskolai 
tanár helyettese lett 1865-ben. 1867-69 között Berlinben és Zürichben folytat-
ta tanulmányait, majd hazatérve a teológia rendes tanára lett. 1879 után a pá-
pai fôiskola igazgatója. 1888 után Ácson lelkészkedett, 1896-tôl Komárom lel-
késze, a dunántúli református egyházkerület püspöke, felsôházi tag, a genfi  egye-
tem doktora. 

Neve megemlítôdik a híres magyar szabadkômûvesek sorában is.
Komáromban, lelkészkedése során Konkoly Thege Miklós a neves csillagász, a ha-

zai meteorológia atyja (1842-1946), az ógyallai csillagvizsgáló létrehozója (1871) 
volt a gyülekezet gondnoka.

Komárom, melyet elôször 1075-ben említ egy oklevél, a hazai protestantizmus 
egyik központja volt.

A mohácsi katasztrófa után I. Ferdinánd német nyelvû katonái közül már so-
kan ismerték Luther Márton tanítását, így a gyülekezetnek már 1530-ban volt pré-
dikátora. A reformok a polgárok között gyorsan terjedtek, így aztán Huszár Gál 
1562-ben már magyarul prédikált Kálvin János tanítása szerint.
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A város polgárai már 1606-ban létrehozták az elsô református kollégiumot, itt 
tanított a pap költô Szenci Molnár Albert is.
A török kiûzése után az ellenreformáció száz évig sanyargatta a lélekben mindig 
protestáns polgárságot, (1672-1781). Betiltották, lerombolták a templomot, 
imaházakat, az egyik prédikátort, Száky Jánost elevenen elégették a fôtéren, 
sokak gályarabságra kerültek, egyszóval tûzzel, vassal üldözték Kálvin és Luther 
követôit.

A türelmi rendelet után 1788-ban építették az új templomot, ámde tornyát csak 
késôbb emelhették, hiszen akkor még nem lehetett magasabb épület, mint a római 
katolikus egyházé. A közösség erejére jellemzô, hogy az új templomban, melyet késôbb 
Antal Gábor vezetett, 2540 ülôhelyet alakítottak ki. Végre nem titkos összejövetele-
ken énekelhették: „Tebenned biztunk eleitôl fogva”

Talán a komáromi protestantizmusra is érvényes az Öregvár fügét mutató kô-
szûzének felirata: „Nec arte, nec marte.” Sem csellel, sem erôvel nem gyôzhetsz le 
minket.

Anyai dédapám, Sulacsik Lajos „orgonász” 1843-ban látta meg a napvilágot Sol-
ton. Házasságot kötött dédanyámmal, a veszprémi Valentin Karolinnal 1873-ban, 
abban a komáromi templomban, melynek kántora volt s melynek lelkészi teendôit 
késôbb Antal Gábor látta el, kinél két idôsebb nagybátyám Zoltán és László itt ágen-
dázott. Ugyanebben a templomban házasodott össze 1898-ban nagyapám, Sulacsik 
Lajos Both Ilona nagyanyámmal.

Kicsi korrajzot akartam írni, de csaknem hosszúra sikerült. Mégse tudom befejez-
ni anélkül, hogy ne emlékezzek meg szeretettel, már említett tanítóim mellett kiska-
masz-korom két meghatározó személyérôl, Hites Kristóf bencés osztályfônökömrôl és 
latin tanáromról, valamint Schulek Tibor tiszteletes úrról, kitôl elsôként hallottam a 
régmúlt idôk tanúinak megbecsülésérôl.113

Az iskolát a második világháború után államosították, 1947-tôl az I. számú 
általános iskola „B” épületeként funkcionált. Az ún. kisiskolát 1964-ben bon-
tották le a Mártírok úti tömbházak építésekor.

113 Trogmayer Ottó (1914-2015) a komáromi származású régész 2006 márciusában írta vissza-
emlékezését egykori iskolájáról, amelyet átadott a Múzeumnak szabad felhasználásra.
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Templom
1923 novemberében látótér-

be került a Kun-féle ház megvétele. 
Igaz, hogy a házra már letették az 
elôleget, de az egyháznak még volt 
lehetôsége megszerezni azt, mivel a 
vásárlók mögött „izraelita érdekelt-
ség is áll”, Kun Miklós pedig vég-
rendeletében meghagyta, hogy az 
ingatlanok nem kerülhetnek izraeli-
ta kézbe. A közgyûlés elhatározta a 
ház megvételét, amelyben a tanítói 
és lelkészlakásokat is el tudták volna 
helyezni. A Kun-ház egy része ma 
is áll, ez a jelenlegi parókia épülete.

1924 novemberében a gyülekezet rendes lelkészi állást hirdetett, amelyre dr. 
Antal Gézát, a dunántúli egyházkerület új püspökét hívták meg, aki „teológiai ta-
nár, a magyar reformátusság külföldi ügyvivôje, ki ebben a minôségben a magyar refor-
mátus egyháznak nagy erkölcsi és anyagi elônyt biztosított. Az ország politikai életében 
mint elsôrangú pénzügyi szaktekintély ismeretes.” Antal Géza, s vele a Püspöki Hivatal 
ideiglenes Komáromba költözése újabb lendületet adott a templomépítés ügyének.

Az 1925. november 6-i gyûlésen, Fôtisztelendô és Méltóságos dr. Antal Géza 
püspök lelkész elnöklete alatt Molnár Sándor gondnok, Gyôry Gergely, Szathmáry 
Gyula, Komlósy Károly, Asztalos Béla, Szakáll Imre, Gyôry Lajos, id. Papp Já-
nos, Luka Sándor, Papp I. Gyula, Daby Gyula, Villám István, Dr. Bátky Vincze 
és Molnár Vilmos presbiter, illetve iskolaszéki tagok jelenlétében elôtérbe kerül a 
templomépítés ügye, amire azért van szükség, mert az imaterem kicsi, ami egyéb-
ként az iskola épületében van, ráadásul, ha az iskola esetleg járvány miatt zárva, ak-
kor nincs istentisztelet. A templomépítésre a minisztérium 500.000.000 koronát 
kiutalt, melynek elsô negyedét 1926 elsô negyedévében meg is kapják. Az elnök 
kéri a fenti összeghez az önkéntes hozzájárulásokat, amelyeket 10-12 havi részlet-
ben törlesztenének. Az elnök 5.000.000 K-át ajánl fel e célra. Kérni fogja a környék 
gyülekezetének segítségét is, pl. fuvarban, vagy gyalog napszámban. Ha mindez 
nem lenne elég, építési pótadót fognak kivetni a hívekre. A templom helyére négy 
indítványt sorol fel, ezek a következôk: 1. az iskolatelek mellett, az egyház telkén, 
2. a Lengyel-féle magtár, 3. a Kun-ház nagy udvara, 4. a polgári iskola telke.

Gróf Klebelsberg Kunó m. kir. vall. és közokt. ügyi miniszter 1926. január 10-
én a városba érkezett, a r. kat. zárda felavatására. Az 1926. január 3-i közgyûlésen 
Szakáll Imre egyháztag a következô határozatot terjesztette a közgyûlés elé: „A 
nagy trianoni békével, a történelmi múltra visszatekintô Komárom szab. kir. város el-
vesztette a balparti városrészt, mely a városnak a középpontja volt. A jobbparti város-
rész reformátussága iskola és templom nélkül maradt. A legáldatlanabb viszonyok kö-
zött megalakult egyházunk építô munkájához mint erôs és biztos kezû munkás jött se-
gítségül, a város szeretett képviselôje Nméltóságú Gr. Klebelsberg Kuno vall. és közokt. 
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ügyi miniszter úr. Az ô önzetlen munkássága segítette elôvarázsolni az egyház tulajdo-
nát képezô 3 tantermes modern iskolát, mely egyúttal imatermül is szolgál. De ez csak 
a nagy munka kezdete. A miniszter úr ônagyméltósága – a kieszközölt államsegélyek-
kel hozzájárult ahhoz, hogy az egyház most, a város szívében egy impozáns épülettömb-
nek és egy nagy teleknek a birtokosa lehet. A miniszter úr ônagyméltósága szívén viselte 
az egyház sorsát – az egyházközség meg nem szûnô óhajának eleget akarván tenni egy 
nagyobb összegû templom építési segélyt utalt ki s az építés teljes befejezését biztosítandó 
templomépítési segély kiutalását is kilátásba helyezte.” 

Megvásárolták a Lengyel-féle 
magtárt, amibôl templomot sze-
rettek volna kialakítani de a szak-
vélemények különbözôek vol-
tak: Koroknay Jenô építész sze-
rint az átnedvesedett falak nem bír-
ják el az emeletnyi falat; Hajda Jenô 
fômérnök szerint a falak erôsek, 
egészségesek és elbírnak egy emelet-
nyi falat és a tetôzetet. Végül a mag-
tár lebontása mellett szavaznak, s a 
helyére tanítói lakások építését hatá-
rozták el.

1926. november 19-én dr. Antal Géza bejelenti a Leányegyesület megala-
kulását és kérését, hogy csütörtökönként az elemi iskola egy tantermét és an-
nak fûtését biztosítsák. A kérést teljesítik.

1927. január 30-án már kész az építendô templom tervrajza.
1927. június 19-re megvolt a templom alapkôletételi ünnepsége a következô 

mûsorral: 10 óra istentisztelet, fél 12 órakor kivonulás a helyszínre, körének, 
ima, Ifjúsági Énekkar, beszéd, alapkô elhelyezése, Himnusz eléneklése. A kul-
tuszminisztériumot Dabroviczky Károly képviselte.

Az alapkôbe a következô szöveget helyezték el:
”Az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében!
Mi komáromi református keresztyének, akik megcsonkított hazánk legvesztesebb 

polgárai lettünk, elszakítva anyavárosunktól, elveszítve templomunkat és iskoláinkat, 
de megtartva hitünket és lelkünk el nem rabolható kincseit, mélységes alázattal és há-
lával ismerjük meg, hogy meglátogatottságunk idejétôl fogva mind e mai napig velünk 
volt az Isten! Megvalljuk és bizonyságot teszünk arról, hogy azoknak, akik Istent sze-
retik, mindenek javukra vannak – még a legsúlyosabb fenyítések is – és magasztaljuk 
Istent, hogy jobb karjával vezetett minket és áldjuk a mi Urunkat a Jézus Krisztust, 
hogy az ô evangéliumának világossága utat mutatott a fájdalmak sötét éjszakájában!

Az 1923-ban emelt iskola szomszédságában helyeztük el a Duna jobb partján 
elterülô komáromi református keresztyén egyház templomának alapkövét, hogy 
hirdettessék abban az ige mind alkalmas, mind alkalmatlan idôben, táplálván 
a lelkeket a hitnek és igaz tudományoknak beszédével. Bár jól tudjuk, hogy ahol 
ketten vagy hárman összejönnek a Jézus nevében, ott Isten jelen van és mi is meg-
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éreztük az Ô jelenlétét különbözô helyeken, majd legutóbb négy esztendôn keresz-
tül elemi iskolánkban tartott isteni tiszteleteinken, mégis arra indított bennün-
ket a Lélek, hogy a gyülekezeti közösség ápolására, hitben való erôsödésünkre az 
Úrnak templomot építsünk, melynek alapkövét a mai napon elhelyeztük. Álljon ez 
a templom idôtlen idôkig; találjanak benne a fájó szívek vigasztalást, a bûnösök 
bûnbocsánatot, a megtérôk megszenteltetést, és érezze meg minden lélek: „az Úr 
közel!” Hirdesse e templom az Úr dicsôségét, és ne vegyenek azon a pokol kapui di-
adalmat soha!

Kelt Komáromban, 1927 évi június hó 19-ik napján.”

Komárom Város 1932.
évi kataszteri térképe a református
és evangélikus ingatlanokkal

1927. július 31-i közgyûlésen dr. Antal Géza püspök lemondott a 
lelkészségrôl. Az új lelkészt augusztus 31-én választották meg, Sári Imre re-
formátus lelkész személyében. Beiktatására szeptember 25-én került sor. Az 
új lelkészt az egyik most épült tanítói lakásban helyezik el ideiglenesen, Dó-
zsa Ilona tanítónônek pedig, akit a itt akartak elhelyezni, máshol biztosíta-
nak megfelelô lakást.

1927. október 1-jén díszközgyûlésen búcsúztak dr. Antal Géza püspök-
lelkésztôl. A 37. dicséret eléneklése után Sári Imre lelkész imádkozott, Asz-
talos Béla presbiter mondott búcsúbeszédet, és átadott a nôegylet ajándé-
kaképpen egy díszes kötésû bibliát, a leányegylet ajándékául egy gyönyörû 
gobelin képet, egy szép virágcsokrot. Az üdvözlésekre püspök úr könnye-
kig megható beszédben válaszolt és szeretetének jeléül felajánlott 80 pengôt 
az új templom belsô berendezésére, ugyancsak 80 pengôt a harangokra és 
40 pengôt a nagyteremben elhelyezendô és az énekkart szolgáló harmó-
nium elhelyezésére. Díszközgyûlés után püspök úr az állomásra hajtatott, 
ahová az új lelkész a tanítói testület, a presbitérium számos tagja, nô, leány 
és ifjúsági egylet nagy része kísérte a távozó fôpásztort. Közben templomi 
ülôhelyeket lehet megváltani, azok azonban nem egy bizonyos helyre vo-
natkoznak, hanem általánosságban a templomba. Szentai Ernô polg. isko-
lai tanár festményt ajándékozott az egyháznak azzal, hogy a festmény árát 
a templomberendezésre fordítsa. 
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A templomot eredetileg a Kun-ház piactéri (mai Jókai tér) lebontandó 
frontján képzelték el, a házsorba illesztve, és a mostanira merôlegesen, tehát 
észak-déli tájolásban. Rück Lajos mérnök javaslatára végül a templom a Kun-
ház piactéri frontján került elhelyezésre, mégpedig nem az utca hosszában, ha-
nem az udvarra építve, vagyis így lett az épület kelet-nyugati tájolású. A temp-
lom építésével Farkas Árpád gyôri mestert bízták meg. Mivel a rendelkezés-
re álló pénz csak a templom felépítésére volt elegendô, a berendezésre újabb 
gyûjtést kellett hirdetni.

Sári Imre új lelkész feladata lett levezényelni a megkezdett templomépítést. 
Az építkezésbôl visszamaradt kô- és téglamaradványokból kerítés-alapot készí-
tettek a templom köré.

1928 januárjában Szenczy Mihály indítványára a templom berendezésé-
re pályázatot írtak ki és ennek fedezésére újabb rendkívüli adakozást hirdet-
tek. A földszinti padok elkészítésével Fejei Gézát, a karzati padok elkészítésé-
vel Sztrókay Józsefet bízták meg. Csúri Ferenc szegedi mestertôl megrendelték 
a toronyórát, orgona beszerzésén is gondolkodtak, de az végül csak 1940-ben 
lett meg. A templom bádog tetôdíszeit és a torony csúcsára elhelyezett csilla-
got Sircz János neves komáromi bádogos és vízvezeték-szerelô készítette, aki 
1923-ban a Piac téren építette fel házát és boltját.

Az 1928. március 7-i gyûlésen bemutatják Dudás Kálmán építész úr által 
készített lelkészlakás tervrajzot, mely szerint hozzávetôlegesen 27.000 pengôbe 
kerülne az új lelkészlakás, amit egyelôre sokallnak.

A felszerelendô toronyórára két ajánlat érkezett be: Kohn Dezsô komáromi 
és Csuri Ferenc szegedi órástól, az elôbbi 4800 pengôben, utóbbi pedig 2600 
pengôben jelölte meg az óra árát. 

1928. július folyamán egyre intenzívebben kerültek elôtérbe a templom be-
rendezésével kapcsolatos feladatok. Az építkezés befejezéséhez nagyobb összegû 
kölcsönt kellett felvenni. A lelkészlakás átalakítására Veszely Józsefé volt a 
legkedvezôbb ajánlat. Felkérték Schmidthauer Lajos orgonamûvészt hogy a fel-
állítandó orgona ügyében adjon némi tanácsot az egyháznak. A földszinti pa-
dokat Fejei Gézától, a karzati padokét pedig Sztrókay Józseftôl rendelték meg.

A református egyház bádogos munkái
középen Sircz János
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A templom a nagy belsôség északi részén épült fel, amelyen az eredetileg 
megvett Kun-féle ház egyik szárnyépülete állott, s azt a szárnyépületet az egy-
ház lebontotta, a kikerült anyagot: tetô, cserepet részben a tanító lakás, részben 
a templomépítésnél használta fel. A templomot Dudás Kálmán mûépítész, az 
Akadémia mûszaki tanácsosa tervezte, építését Farkas Árpád és Káldy Mihály 
gyôri vállalkozók nyerték el, mint legolcsóbb ajánlattevôk. Az anyagot az egy-
ház szerezte be, s ennek a beszerzése kerek 600 millió koronába, azaz 50.000 
pengôbe került. Az építést magát az építési vállalkozók kerek egy milliárd ko-
ronáért, azaz nyolcvanezer pengôért vállalták el úgy, hogy a templom száz-
harmincezer pengôbe került. Ebben nem voltak benne a templom belsô be-
rendezései, a harangok és az orgona, amelyeknek beszerzése a gyülekezet to-
vább áldozatkészségére vár. A tekintélyes összeg elôteremtésében az egyházat 
nagymérvû segélyben részesítette a kultuszminiszter úr, hogy csonka Komá-
rom, Csonka-Magyarország ezen végvára egyházi értelemben is minél elôbb 
megépüljön.114

A felépített templom K-Ny-i tengelyû, neoromán homlokzatú, bélletes 
kapuzata is neoromán stílusú. A nyugati homlokzati tornya 38 m magas, a 
templombelsô belsô 17x24 m-es, 400 ülôhellyel. 

114 Máté László: Komárom. Jókai téri református templom. Komárom 2013
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1928. november 4-én – Antal Géza püspök szolgálatával több száz fôs gyü-
lekezet jelenlétében - avatták fel a neoromán stílusú templomot.115 10 órakor 
megérkezett dr. Antal Géza püspök és felavatta a templomot, és átadta Sári 
Imre lelkésznek. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak még: Lôke Kár-
oly Tatai Egyházmegyei esperes, Gyôry Elemér gyôri lelkész, Balogh Jenô egy-
házkerületi fôgondnok, dr. Tóth István magyar vallás és közoktatásügyi állam-
titkár, báró Perényi Zsigmond a város országgyûlési képviselôje, Huszár Ala-
dár fôispán, Palkovics László ispán, Szijj Bálint felsôházi tag, Alapy Gáspár 
kormányfôtanácsos polgármester, dr. Erdélyi Pál ny. egyet. tanár, Pongrácz Jó-
zsef teológiai igazgató, Faragó János nyug. tank. fôigazgató, Fadgyas Aladár 
ev. lelkész, dr. Zsindely Ferenc miniszt. oszt. tan., Jánossy Károly pénzügyigaz-
gató, Reviczky István fôbíró, Maksay Andor tanácsnok, Szilágyi Jenô huszár-
százados a helyôrségi tisztikar küldöttségével, dr. Csukás István városi jegyzô, 
Pungor Lajos nyug. MÁV fôellenôr, Szakáll Imre vasutas áll. fônök, Dudás Kál-
mán mûszaki tanácsos, a templom mûvészi tervezôje, Szarka Béla járásbíró, a ko-
máromi ôsi anyaszentegyház képviseletében Galambos Zoltán lelkész és Fülöp 
Zsigmond fôgondnok vezetésével az egyház presbitériuma. Az ünnepi istentisz-
telet végén Úrvacsora osztás volt, amelynél a szent beszédet Lôke Károly esperes 
mondta. A nagyszabású ünnepséget Sári Imre lelkész, Szenczy Mihály gondnok, 
Szakáll Imre, dr. Jakus Benô és Sulacsik Lajos presbiterek szervezték.116

A felépült templom elôtti Péczely téren, ahogy azt korábbi elnevezése, Piac 
tér is mutatja, piactér volt. Már 1934-ben felmerül a tér rendezésének íz igénye, 
legalábbis a sajtóban: „Belsô városrészünknek egyetlen nagyobb térsége a Péczely tér, 
melyet, minthogy ott tartják a hetivásárokat egykor Piactérnek hívtak, s még ma is so-
kan így neveznek. Rendkívül kedvezô helyzeténél fogva e tágasabb térségünk hivatott vá-
rosunk külsô nivóját, városszépítészeti fejletségét igazolni, miért is fontos és elodázhatat-

115 Egyházközségi jegyzôkönyvek 
116 Komáromi Lapok 1928. november 6. 4.
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lan városfejlesztési fel-
adatunknak kell tekin-
teni a Péczely-tér végle-
ges kiépítését és izléses, a 
kulturkövetelményeknek 
megfelelô rendezését. 
A legutolsó években, az 
ínségmunka keretében 
indult el a munka a 
Péczely-téren, hogy ott 
a szégyenletes állapotok 
némileg eltûnjenek. Így 
épült meg a csatornahá-
lózata, lett az egész tér-
ség felszíne planírozva, a 
Horthy Miklós út egyik 

oldalán a gyalogjárók szegélykôvel ellátva. E munkákkal a sártengert igyekeztek a tér-
ségen megszüntetni, a térségnek valamelyest formát adni. Azonban nem oldják meg a 
térség végleges rendezési problémáját. Mindenekelôtt felesleges ott az ízléstelen reklám, 
útjelzô és fi gyelmeztetô póznák. Azokat el kell a térségrôl és annak látóhatáráról távolíta-
ni. Rendezni, mégpedig a kor igényeinek megfelelô megoldással szépíteni kell a térséget, 
a telefon és a villany hálózat vezetéket áthelyezni, telefonállomást Mavart megállóhelyet 
kell a város e pontjába építeni. Fontos tudni, hogy heti vásárainkat a jövôben ott tartjuk-e 
meg, avagy sem. Mert, ha igen, ha marad piac-térnek, úgy elodázhatatlan a rendes ízlé-
ses vásáráruházak, esetleg árucsarnok kiépítése. S ha nem, ha a piacunkat másfelé helyez-
zük el, úgy parkíroztatni kell mielôbb az egész térséget. Kívánatos, hogy a Péczely-tér vég-
leges rendezésének kérdését mielôbb oldják meg, mert lehetetlen állapot, hogy fôterünkön 

végeznek munkákat anélkül, hogy a tér ren-
dezésére végleges megoldást találtunk volna, 
s az is lehetetlen, hogy egyetlen központunk-
ban, a sár és portenger örök birodalmában 
az ízléstelen fabódék éktelenkedjenek.”117

Néhány év múlva azonban még 
nem történt semmi, ahogy az egy 
1940-es leírásból is kitûnik: „Az úton 
a Péczely térre jutunk, amelyen a refor-
mátus egyház remek, román stílben épült 
temploma van, elôtte pedig a piac-tér te-
rül el, mely nem valami díszes keretet ad 
a szép, új templomnak.”118

117 Komáromi Lapok (VI. évfolyam 4. szám) 1934. január 27. 1. 
118 Komáromi Lapok 1940. szeptember 7.4.

Hetivásár 1939-ben
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Református óvoda
1 9 3 8 - 3 9 - b e n 

földszintes óvodával 
bôvült a református 
egyház. A kivitelezés 
felelôse Komáromi 
Kálmán építômester 
volt. 1938. március 
24-én a presbitéri-
um a munkálatokat 
az alábbi iparosok-

nak adta ki: Ács munkát Komáromi Kálmánnak, föld-, kômûves, elhelyezô 
munkát összegben Hajagos Pálnak, bádogos munkát, a csatorna munkát, vé-
gül a WC- és fürdôberendezést Sircz Jánosnak, asztalos munkát Papp Gábor-
nak, üveges munkát Koppány Sándornak, a mázoló munkátt Bondor József-
nek, a villanyszerelô munkát Ladányi Andrásnak.

A második világháborúban az egyházi épületek is kárt szenvedtek, felújításuk-
ra Gyôry Elemér püspök, a vallás-és közoktatásügyi minisztertôl kapott egyházi 
támogatásból juttatott valamennyi összeget 1946-ban.119 1951-ben a romos óvo-
dát az egyházközség az ingatlan tulajdonjogának a fenntartása mellett használatba 
adta volna a városnak, bölcsôde létesítésére, ám erre nem került sor, mert az épüle-
tet 1951. december 20-án a Közoktatásügyi Minisztérium Komárom Város javá-
ra, mint „közmûvelôdési célvagyon”, kártalanítás nélkül állami tulajdonba vette. A 
városi tanács felújíttatta, bôvítette és 1990 decemberéig állami bölcsôdeként funk-
cionált, ezt követôen visszakerült a református egyház tulajdonába. 

Berendezés
Építési tábla felirata: E SZENT HAJLÉK/ ÉPÜLT 
AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTENNEK DICSÔSÉGÉRE/
FÔTISZTELETÛ ÉS MÉLTÓSÁGOS/ DR. AN-
TAL GÉZA PÜSPÖK LELKÉSZSÉGE/ ÉS 
SZENCZI MIHÁLY GONDNOKSÁGA IDEJÉ-
BEN/ GR. KLEBERSBERG KUNÓ/ M. KIR. 
VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER/ 
ÔNAGYMÉLTÓSÁGA TÁMOGATÁSÁVAL/ AZ 
ÚRNAK 1927. ESZTENDEJÉBEN./ TERVEZTE: 
DUDÁS KÁLMÁN MÛSZAKI TANÁCSOS./ ÉPÍ-
TETTÉK KÁLDY MIHÁLY ÉS FARKAS ÁRPÁD/ 
ÉPÍTÔMESTEREK./ „Nem egyéb ez, hanem Istennek 
háza és az égnek kapuja.”(I MÓZ.XXVIII:17.)

119 Értékbecslési Bizonyítvány az egyház irattárában.
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Orgona: Kétmanuálos orgonáját Gersetenengst József építette 1940-ben 9 
változattal, 1958-ban Fittler Nándor felújította.

Úrasztala: Carrarai fehér márványból készült, aljzata 50 cm széles, a tar-
tóoszlopa 30 cm, lapjának átmérôje 1 m. Felirata: „Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan.” (Máté 11:28. )

Keresztelômedence: a fából készült keresztelômedencét Papp Gábor aszta-
losmester felajánlásból készítette, a vörösréz tetô a csillaggal Sircz János bádo-
gosmester munkája.
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Szószék: Papp Gábor asztalosmester felajánlásból készítette. 
A padok: Sztrókay József és Fejei Géza asztalosok munkái.

Máté László esperes a 
szószéken

Emléktábla a cinteremben: „JÖVEVÉNY VOLTAM ÉS BEFOGADTA-
TOK...”/ MÁTÉ 25, 35./ AZ ÁTTELEPÍTÉS 50. ÉVFORDULÓJÁN/ A 
GONDVISELÔ ISTEN IRÁNTI HÁLÁBÓL/ ÁLLÍTATTÁK A KOMÁ-
ROMBAN/ OTTHONRA LELT REFORMÁTUSOK.

A táblát Mészáros Bálint presbiter készíttette, akit családjával 
Szentpéterrôl telepítettek ki Páriba, innen költözött Komáromba. A 
szentpéteri temetôbôl származó családi sírkövet vágatott ketté, egyik fe-
lét a komáromi református templomba, a másikat a szentpéteri református 
templomba ajándékozta.
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Az emléktábla avatása 
Szentpéteren 1997-ben

Emléktábla a komáromi
templomban

Harangok
Harangavatás a helybeli református egyháznál.
„1932. április hó 30-án zajlott az a lélekemelô ünnepély, amikor a Református 

Nôegylet és Leányegyesület által ajándékozott két új harangot a templom elôtti téren 
Sári Imre lelkész megáldotta, hogy a rendeltetési helyrére felhúzzák. Dr. Antal Géza 
püspök betegsége, továbbá a szerelôk további költségei tette szükségesé azt, hogy Lôke 
Károly esperes hozzájárulásával az új harangok megszentelése ünnepélyét két rész-
re ossza az egyház elnöksége. A harangok tehát helyükre kerültek, de mindaddig né-
mán várják megszólalásukat, amíg hivatalosan is rendeltetésüknek átadhatók lesz-
nek. A felavatási ünnepély május hó 22-én, vasárnap délelôtt lesz. Ez alkalomra vá-
rosunkba érkezik dr. Antal Géza püspök, Lôke Károly esperes és Gyôry Elemér gyôri 
lelkész, egyházmegyei egyházi tanácsbíró is. Az istentisztelet délelôtt 10 órakor lesz, 
amikor is a felavató imát Lôke Károly esperes, a szentbeszédet dr. Antal Géza püspök 
és a záró imát Sári Imre lelkész mondja. A felavató beszéd alatt szólalnak meg elsô 
ízben a harangok. A református ifjúsági egyesület énekkara és az egyház vegyeskara 
fog még az ünnepélyen közremûködni.”120

120 In: Komárommegyei Hírlap (KMH), 1932. május 14. (IV. évf. 20. sz.) 2. Írta, gyûjtötte: 
Turi Zsolt
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A harang 
mögött

Sári Imre 
lelkész

és Sulacsik 
Lajos

karnagy

Antal Géza dr. püspök avatja fel a komáromi református egyház két új ha-
rangját.

„Aki még a régi Új-Szônyre emlékezik, bizonyára tudni fogja, hogy a mai 
hengermalom helyén egy harangláb állott. A harangláb három kis harangot 
takart, amelyek a hívôket vagy a nagy Komárom vagy az ószônyi templomok-
ba hívogatták istentiszteletre, vagy pedig elhunyt kedveseink megásta sírjához a 
végtisztesség megadására. Amikor a község fejlôdni kezdett és római katholikus 
templom is megépült, a három kis harang közül a nagyobbik a katholikus, a 
kisebbik pedig a református egyház tulajdonába ment át, a legkisebb pedig a 
temetôbe került. Azóta sok idô telt el. Újszônybôl Komárom város negyedik ke-
rülete lett. Majd az elszakítás önállóvá tette e kicsi városrészt, amely egy min-
denki által látható nagy fejlôdésen ment át. Hatalmas új középületek emelked-
tek, ezek között az új református templom is. Ide került a régi református isko-
la udvaráról az a harang, amelyet a csekély számú egykoron újszônyi reformá-
tusok ajándékoztak az újszônyi missziós egyháznak. A kis harang az impozáns 
méretekben megépült toronyba már nem kellett. Az egyház kebelében mûködô 
Jótékony Nôegyesület és a Leányegyesület azért már régen elhatározták, hogy 
új harangokat szereznek be. Nagy buzgalommal kezdték tehát gyûjtögetni fi l-
léreiket.

Törekvésüket megáldotta a Jó Isten, munkájukat siker koronázta. Nagy fárad-
sággal, lassan összehoztak akkora összeget, hogy megrendelhették a (Schtenhoffer) 
Seltenhofer Sopron cégnél az új harangokat. 

Két szép haranggal gazdagodik most a komáromi református egyház. Az egyik 
harang súlya 417 kgr, a másiké 190 kgr. Hangjuk „Á” és „Cis”. Már fel is húzták 
azokat a toronyba, ahol az állványokat úgy készítették el, hogy egykoron még egy ha-
rang kerülhessen oda.
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Mi a múlt számunkban jelentettük ezeknek a felavatási ünnepélye lesz holnap 
vasárnap május 22-én.

Erre az alkalomra jön városunkba dr. Antal Géza, a kerület nagytekintélyû 
püspök, aki most gyógyult fel betegségébôl. A fényes ünnepségen részt vesz még 
Lôke Károly esperes, szomódi lelkész és Gyôry Elemér egyházmegyei tanácsbíró, 
gyôri lelkész is..

Dr. Antal Géza püspök folyó hó 21-én szombaton délután 5 óra 20 perckor érke-
zik városunkba. Az állomáson Alapy Gáspár kormányfôtanácsos, polgármester és az 
egyház presbitériuma fogadják. Fogadás után az egyház fôpapja a református lel-
kész lakra vonul.

Vasárnap délelôtt 10 órakor lesz a tulajdonképpeni nagy ünnepség, a harang-
avató istentisztelet, amelyre az egyház elnöksége az összes katonai és polgári ha-
tóságokat és hivatalokat meghívta. Az ünnepélyen bibliát olvas és elôimát mond 
Lôke Károly esperes, harangszentelô beszédet és imát mond dr. Antal Géza püs-
pök. Közben a református ifjúsági énekkar és az egyházi vegyeskar Sulacsik La-
jos pénzügyi fôtanácsos, karnagy vezetésével két énekkel szerepel. Az istentiszte-
let után délután 13 órakor Hauk János vasúti vendéglôjében társasebéd lesz. Az 
illetékes közületek vezetôi és elöljárósága a társasebéd gyûjtôíveit már kibocsátot-
ták. Egy terítékára, ital nélkül 2 pengô 50 fi llér. Itt említjük, hogyha valakinek 
tévedésbôl nem jutna kezébe az aláírási ív, jelentkezhet részvétel végett a reformá-
tus lelkészi hivatalban. A harangok ára még teljesen nem áll rendelkezésre, így 
a Leányegyesület vasárnap esete 8 órai kezdettel a Levente Otthon helyiségében 
nívós mûsoros estélyt rendez, amelynek mûsorát külön közöljük. Itt csak azért je-
gyezzük meg, hogy aki teheti, menjen el, mert egy igen élvezetes elôadásban lesz 
része. Az elôadást Sulacsik Lajos számvevôségi fônök rendezi, akinek rendezôi te-
hetsége közismert.121

Lélekemelô ünnepély keretében avatták fel a komáromi református egyház két 
új harangját. Dr. Antal Géza református püspök magas szárnyalású felavató be-
széde.

Ünnepség volt vasárnap Komáromban. Áhítatot keltô, magasztos egyházi ün-
nepség, melyet a református egyház komáromi gyülekezete tartott abból az alkalom-
ból, hogy kitartó szorgalmával, hogy kitartó szorgalmával, fáradhatatlan tevékeny-
ségével, nagy áldozatkészségével, a hatalmas most épült templomába két új haran-
got szerzett be.

Bensôséges, lélekemelô ünnepség keretében folyó hó 22-én, vasárnap avatták fel a 
két új harangot, melyet a komáromi Református Jótékony Nôegyesület és a Reformá-
tus Leányegyesület ajándékozott a komáromi református egyháznak.

Dr. Antal Géza püspök fogadása
Erre az alkalomra jött városunkba a gyülekezet egykori szeretve tisztelt lelki-

pásztora: Dr. Antal Géza dunántúli református püspök, aki már szombaton folyó hó 
21-én délután fél hat órakor megérkezett.

121 In: KMH 1932. május 21. (IV. évf. 21. sz.) 2. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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Az állomáson az egyház presbitériuma és annak kebelében mûködô egye-
sületek várták és fogadták, de fogadta ôt a város tisztviselôkara is, élén Alapy 
Gáspár kormányfôtanácsos, polgármesterrel, aki a város közönsége és a római 
katholikus egyház nevében, mint annak világa elnöke üdvözölte, méltatva azo-
kat érdemeket, mint komáromi lelkész, a református egyház kiépítése körül szer-
zett.

Dr. Antal Géza püspök válaszolva az üdvözlésekre a nehéz idôkben szükséges 
álhatatos kitartásra és békességre, megértô együttmûködésre buzdította a megjelen-
teket, a város lakosságát.

Fogadtatás után a feldíszített lelkészlakra vonult a püspök, ahol az iskolás gyer-
mekek tanítóik vezetése mellett sorfalat állottak és virágokat szórtak útjára. Majd 
magánlátogatásokat tett, este pedig az egyesületek vezetôsége által rendezett vacso-
rán vett részt.

Harangavatási egyházi ünnepség
A vasárnapi istentisztelet a zsúfolásig megtelt templomban pontosan 10 órakor 

vette kezdetét, amelyen a polgári és katonai méltóságok, köztük Zsindely Ferenc 
országgyûlési képviselô, Alapy Gáspár kormányfôtanácsos polgármester, Jánossy 
Károly pénzügyigazgató, az ág. ev. és az izraelita hitközségek, továbbá a hatóságok 
és hivatalok képviselôi, egyesületek és testületek kiküldöttei is megjelentek. De részt 
vett az egyházi ünnepségen a túlsóféli testvérgyülekezet mintegy húsztagú küldött-
sége is Galambos Zoltán református lelkész és Pati Nagy Sándor algondnokkal az 
élen.

A gyülekezet énekei után Magyarics Mária, Tóth István „Nem üres a tornyunk” 
címû kedves szerzeményét énekelte el. Szép hangjával általános feltûnést keltett. A 
gyönyörû ének elhangzása után Lôke Károly esperes bibliát olvasott és imát mondott. 
Majd az Ifjúsági Egyesület énekkara „Hívek ajkán” címû férfi kardalt énekelte el 
szabatos elôadással Sulacsik Lajos precíz vezetése mellett.

Az istentisztelet kiemelkedô pontja dr. Antal Géza püspök prédikációja volt, 
melyben az ember tudása és haladása kicsinységével szemben az Istennek végte-
len hatalmáról és fenségérôl beszélt. A történelmi adatokra hivatkozva, a techni-
ka, a tudomány, a mûvészet haladásának feltárásával meggyôzôen, költôi szavak-
kal, mély tudásának csillogtatásával, hazafi úi lelkesedésének kiéreztetésével idéz-
te Dávid király zsoltárát:”Nem nekünk Uram, nem nekünk, hanem a Te Neved-
nek dicsôségére…” Majd mélyen megható imával felavatta Isten dicsôségére az új 
harangokat.

S megszólaltak a harangok.
A hallgatóság felállott és igen sok jelenlevô szemébôl a meghatottság könnyei hul-

lottak ki.
Az avatás után az Egyházi Vegyeskar igen szép elôadásban „Zengjen hálaének” 

címû dalt adta elô Sulacsik Lajos karnagy vezetésével. Ennek megtörténte után a 
Himnusz és egy közének eléneklésével az ünnepély végett is ért.

A lélekemelô istentisztelet után Antal Géza püspök fogadta a református egyház 
presbitériumának és egyesületeinek együttes üdvözlését mely alkalommal igen szívé-
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lyesen elbeszélgetett az egyház presbitereivel és az egyesületek vezetô tagjaival. Foga-
dás után folytatta magánlátogatását.

Bankett
Délután 1 órakor a vasúti vendéglôben dr. Antal Géza püspök tiszteletére köz-

ebéd volt, amelyen társadalmunk színe-javából mintegy 80-an vettek részt. Az elsô 
felköszöntött dr. Antal Géza püspök mondotta a Kormányzóra, majd a püspökfelhí-
vására az ebéd közönsége egy percig néma csendben állva hódolt a tragikusan véget 
ért magyar pilóták emlékének.

A püspököt dr. Zsindely Ferenc országgyûlési képviselô köszöntötte fel költôi 
szépségû szavakkal, utána Sári Imre lelkész üdvözölte az egyház vendégeit. Felkö-
szöntött mondtak még Alapy Gáspár polgármester és Fadgyas Aladár evangélikus 
lelkész.

Dr. Antal Géza püspök Komáromból vasárnap este 8 órakor elutazott Buda-
pestre, városunk országgyûlési képviselôjének társaságában, akit a másnap funkciója 
szintén visszaszólított az országgyûlése.”122

Kenyérosztó tányér
Sárgaréz, felirata a 
következô:
NEMES NEMZETES MÉ-
SZÁROS TOBIÁS HÁ-
ZAS-/TÁRSA NASZVADI 
ILONA/ ASZSZONI 
CSINÁLTATTA AZ 
KO:/ MÁROMI HELV: 
ECLESIA:/NAK A. D. 
1669

Kancsó
Ón, felirattal:
NEMES KOMÁROM VÁRMEGYE DOLOGHÁZÁ-
BAN LÉVÔ REFORM. RABOK SZÁMÁRA KISZOL-
GÁLTATANDÓ SZENT ÚRVACSORÁHOZ KÉSZÍ-
TETTÉ NYÁRHÓ 6KÁN 1841
KÓSA JÓZSEF 
VÁRNAGY

122 In: KMH 1932. május 28. (IV. évf. 22. sz.) 1-2. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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Keresztelô korsó
Vörösréz, elején felirattal:
KOMÁROMI REF. 
EGYHÁZ/KÖZSÉG 
KERESZTELÔ/KORSÓJA/
1923.VII. 13.

Egyesületek, gyülekezeti élet
Református Ifjúsági Egyesület

„A Komáromi Ref. Ifjúsági Egyesület [1925] március 15-én Jókai-ünnepélyt 
tartott, melyen a megnyitó beszédet dr. Tooth Zsigmond egyesületi elnök tartotta. Az 
ünnepi elôadást Jókai hagyatéka címen Gyôry Elemér püspöki titkár tartotta. Koz-
ma Andor: Karthagói harangok címû költeményét szavalta Csizmadia Dániel s. 
lelkész. Volt ezenkívül szavalat és többször szerepelt a Sulacsik Lajos pü. fôtanácsos, 
egyesületi karnagy vezetésével mûködô egyesületi énekkar is. Az egyesület 22-én há-
zi-estélyt rendez, melyen többek között elôadják dr. Kôrös Endre nônevelô-intézeti 
igazgató, megkapó szépségû darabját: A túlsó parton, amely a megszállott Komá-
romban játszódik le.”123

„A református Ifjúsági Egyesület is ünnepség keretében emlékezik meg [1931] 
március tizenötödikérôl. Ünnepélyüket a református iskolában délelôtt 10 órai kez-
dettel rendezik meg, melynek részletes mûsora: 1. Erkel: Himnusz. Énekli a refor-
mátus ifjúsági egyesületi énekkar. 2. Pap-Váryné: Magyar Hiszekegy. Szavalja: 
Kovács Mihály egyesületi tag. 3. Megnyitó. Mondja: Sulacsik Lajos elnök. 4. Hu-
bert: Nemzeti dal. Énekli a református ifjúsági énekkar. 5. Ünnepi beszéd. Mond-

123 Dunántúli Protestáns Lap (DPL). A dunántúli református egyházkerület hivatalos közlönye, 
Harminchatodik évfolyam, 10-11. szám, Pápa, 1925. március 15. 39. Írta, gyûjtötte: Turi 
Zsolt; A komáromi Református Ifjúsági Egyesület 1925. március 15-én rendezett Jókai ün-
nepélyének mûsorából. Tata 1925

Kehely
Vörösréz,
díszítetlen

Kehely
Vésett díszû ezüst kehely két oldala

Kenyérosztó
tányér
Vörösréz,
díszítetlen
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ja: Nagytiszteletû Borsos István nyug. református lelkész. 6. Agyagfalvy Hegyi Ist-
ván: Bem apó örök serege. Szavalja: Trogmayer Jenô egyesület tag. 7. Lányi: Kossuth 
Lajos szent sírjára. Énekli a református ifjúsági egyesület énekkara. 8. Sulacsik Zol-
tán: Új Mohács: Szavalja Édes Kálmán. 9. Egressy: Szózat. Énekli a református if-
júsági egyesületi énekkar.”124

A Református Leányegyesület 
„A Leányegyesület mûvelôdési és szociális munkásságáról tesz ismét tanúságot, 

amikor kitûnô mûkedvelô gárdájával a nyilvánosság elé lép, színre hozza Villányi 
és Forró nagy hatású három felvonásos vígjátékát a „Legénykérést”. Jótékony cél-
ból rendezett színpadi elôadás anyagi sikere fogja szolgálni a szociális érdekeket, a 
mûvészi színjátszás pedig rámutat az est kulturális jelentôségére. A tehetségek felis-
merése és kiválasztása, a fáradhatatlan invenciózus rendezés bizonyára méltánylást 
fog találni a közönségnél.

A szereplôk kitûnô játékát, az élvezetes elôadást bizonyára megnézi min-
denki szombaton vagy vasárnap az ipartestületi székházban este 8 órai kezdet-
tel rendezendô mûkedvelôi estélyt. A Legénykérés a következô igen jó szereposztás-
ban kerül bemutatásra: Margit Csimma Juliska, A vendég Édes Kálmán, Cséty 
Trogmayer Jenô, Nádas Kovács Mihály,Rózsi Villám Gizike, Gergely Csukás 
László, Trézsi Csukás Lászlóné, gazda Kolpaszky Sándor, ispán Bakos Béla, cseléd 
Pleháta Mancika, béres leány Farkas Mariska, Annus Súri Lenke, elsô legény .... 
, második legény …,.

Jegyek elôvételben kaphatók Hacker Dezsô papírkereskedésében.”125

Általános siker kísérte a Református Leányegyesület mûsoros estélyét.
„Már a jegyek elôvételénél látni lehetett, hogy nagy az érdeklôdés a Reformá-

tus Leányegyesület mûsoros estélye iránt, melyet vasárnap, folyó hó 22-én Mohácsy 
Lajos tehetséges színmûvész és Gruber Lôrinc közkedvelt humoristánk, konferanszie 
közremûködésével az egyesület kitûnô mûkedvelô gárdája rendezett meg. Közönsé-
günk a megszokott pontatlansággal gyülekezett ez alkalommal is, mint mindenkor, 
így az elôadás csak fél 9 óra után lehetett megkezdeni, amikorra a Levente Otthon 
hatalmas nagyterme megtelt az érdeklôdökkel. 

A nívós estet Gruber Lôrinc szellemes sziporkázással harangozta be. Mohácsy La-
jos mûvészies elôadásában Harsányi Kálmán „Hajrá” címû költeményét szavalta el 
tökéletes átérzéssel, kitûnô színezéssel, lendületes hévvel.

Mély hatást váltott ki a nézôtéren „Özv. Varga Ábrisné” címû egy felvonásos 
színmû elôadása, melyet Mohácsy Lajos színmûvésszel az élen Cseh Rózsi, Cseke 
Mária, Mohácsy Gyula, Csukás László mûvészi tökéllyel adtak elô.

A hadi fogságot végig szenvedett Varga Ábris szerepében Mohácsy Lajos remekelt, 
de jók voltak a többi szereplôk is.

124 Nemzeti ünnepély. In: Komárommegyei Hírlap, 1931. március 14. (III. évf. 11. sz.) 4.
125 KMH 1931. március 14. (III. évf. 11 .sz.) 5. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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Dr. Lehoczky Attila, Tóth Kálmán I. hegedû, Bethlendy Sándor II. hegedû, 
Gaál Ilus zongora és Mohácsy Gyula nagybôgô együttese kellemesen szórakoztatta a 
közönséget, „Marica grófnô” egyvelegét játszottak sok tapsot aratva.

Budapesti élményeirôl számolt be Gruber Lôrinc banktisztviselô sok ötletes-
séggel, közvetlen kedvességgel. Vidám szellemességével sok derût keltett hallgató-
ságánál.

Végül a „Fegyverszünet” c. egy felvonásos bohózat került színre, melyet 
Kolpaszky Irma, Sulacsik Gabi, Mohácsy Lajos, Kovács Mihály,Csukás László, 
Mohácsy Gyula alakítottak ügyesen, sok természetességgel. Különös meglepetés-
sel hatott Csukás László kitûnô szereplése, akit több ízben megtapsoltak a nyílt 
színen.

A hallgatóság megelégedése a mûsoros est végén jutott legszebben kifeje-
zésre, amikor hatalmas tapssal a rendezôt éltették a nézôtéren. Sulacsik La-
jos számvevôségi fôtanácsos szerényen kitért azonban az ünneplés elôl. Pedig a 
sok siker oroszlán része a szereplôkôn kívül elsôsorban ôt illeti, mert a mûsor ní-
vós összeállítása, az elôadások zavartalan menete, a szereplôk együttes játéka, 
a kitûnô alakítások az ô kiváló tudását, hozzá értését dicsérik. Fáradhatatlan 
ügybuzgalma eredményezte az anyagiak és erkölcsiek terén egyaránt bôvelkedô 
mûsoros est sok sikerét.

A mûsoros est bevétele a harangalapot tekintélyes összeggel növelte.”126

A
Komáromi 

Református 
Ifjúsági 

Egyesület
színi 

elôadása
Középen 
Sulacsik 

Lajos

126 In: KMH 1932. május 28. (IV. évf. 22. sz.) 2. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
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Énekkar
A Komáromi Református Énekkar múltja egyidôs az egyházalapítással. 

Tagjai között találjuk az elsô gondnokokat, presbitereket. 
A mostani Énekkar 1995-tôl mûködik, jelenleg 15 tagja van. A templomban 

énekelnek, megyei és egyházkerületi kórustalálkozókon vesznek részt, de vol-
tak már Martoson, Bátorkeszin, Észak-Komáromban, 1996-ban a Református 
Világtalálkozón Erdélyben és a testvérgyülekezetük templomában, Désaknán 
is. A mai kórustagok a következôk: szoprán: Lôrincz Istvánné, Kekkné Czunyi 
Vilma, Takács Istvánné, Tokodi Andrásné, Pintér Imréné, Czibor Józsefné, 
Máténé dr. Csukás Anna Virág; alt: Bodor Zoltánné, Ács Lajosné, dr. Kôvári 
Borbála, Borbély Istvánné, Thoma Lászlóné; férfi ak: Répássy Róbert, Thoma 
László és Máté László.127

Az Énekkar 2008-ban
a Bátorkeszin református
templomban

A Hajnalcsillag kórus 2003
Szentestéjén a komáromi
templomban.
Elôl bal szélen: Delbó Gabriella
és Delbó Katalin

127 Nt. Máté László szíves közlése
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Középsô
sorban ülnek:

3. dr. Tooth Zsigmond, 
4. dr. Sulacsik Lajos

Középen: Sulacsik Lajos, 
Dózsa Ilona tanítónô, 

Sári Imre lelkész. 
A földön ülve középen 

Boldizsár tanító
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A Református
Énekkar: Kekkné 
Czunyi Vilma, 
Máténé dr.
Csukás Anna, 
Tokodi Andrásné, 
Pintér Imréné,
Takács Istvánné, 
Lôrincz Istvánné, 
Ács Lajosné, Czibor 
Józsefné, Kecskés 
Istvánné, dr. Kôváry
Borbála, Thoma 
Lászlóné, Máté 
László esperes, 
Thoma László

Komáromi Református Nôszövetség
1996-ban alakult meg a Nôszövetség, jelenleg mintegy 20 fôvel mûködik, 

a vezetôje dr. Kôváry Borbála, aki 2015-ben megkapta a Magyarországi Refor-
mátus Nôszövetségtôl a „Zsindelyné Tüdôs Klára” díjat. 

A Nôszövetség
2017-ben
1. sor: Pinczehelyi 
Csabáné, Pirityi 
Józsefné, id. Tokodi 
Andrásné, Antal 
Józsefné, Lôrinczné 
Endrédi Ágnes, dr. 
Szabó Mária;
2. sor: Varga 
Imréné, Kekkné 
Czunyi Vilma, 
Csókáné dr. Varga 
Mária, Borvendég 
Gusztávné,Takács 
Istvánné, dr. Kôváry 
Borbála; 
3. sor: Turó Mária, 
Csanda Istvánné, 
Kosdi Jánosné,
Mészáros Lászlóné
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Elôször havi rendszerességgel jártak össze, 
teázással egybekötött elôadásokat hallgattak, a 
legkülönbözôbb témákban. Feladatuk a temp-
lom és a gyülekezeti ház takarítása heti rend-
szerességgel, vendégfogadás, szeretetvendégség 
szervezése, a tagok kézimunkázással díszítik a 
templomot, a gyülekezeti házat, keresztelôi és 
konfi rmációs ajándékokat készítenek. Megszer-
vezték az egyházi iratterjesztést, betegeket láto-
gatnak és bekapcsolódtak az Énekkar munká-
jába is. Támogatják a Dorcas Alapítvány rászo-
rultjait és idônként meglátogatják a Dunaalmási 
Református Szeretetház lakóit és karácsony-
kor a komáromi Krízis Otthont. Rendszere-
sen szerveznek különbözô kirándulásokat is 
és jó kapcsolatot ápolnak az Észak-Komáromi 
Nôszövetséggel.

Látogatás a Dunaalmási
Református Szeretetotthonban

Karácsonyi szolgálat 
a Krízis otthonban

Dr. Kôváry Borbála díja

Nôszövetség Dunaalmáson
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Jókai centenárium
„Jókai-ünnepély Komáromban. A komáromi ref. egyház folyó hó (1925. janu-

ár) 10-én este tartotta elsô Jókai-ünnepélyét. Az ünnepi beszédet dr. Antal Géza 
dunántúli ref. püspök mondotta, ki fôképp Jókainak Komáromban gyermek – s 
ifjú korában szerzett impresszióiról s ezeknek regényeiben látható nyomairól szó-
lott. Bemutatta Jókai komáromi szerelmének, a korán elhunyt Asztalos Etelká-
nak Jókai által festett arcképét, mely ma Asztalos Béla nyug. komárom–megyei 
alispán birtokában van, s mint ereklye ôriztetik. Fölemlítette, hogy Jókai adomá-
zó és adománygyûjtô hajlamának kifejlesztésére nagy befolyással volt „mentora” 
Vály Ferenc, ki késôbb is, pápai professzor korában szívesen fûszerezte elôadásait 
egy-egy az életbôl vett adomával.

Gyôry Elemér Jókai apróbb elbeszéléseibôl adott elô két humoros elbeszélést, 
melyek egyike a „Szatyor” teljesen komáromi vonatkozású s a kollégium és egy-
ház életébôl van véve, Csizmadia Dániel és Édes Kálmán egy-egy szavalattal, 
Karsay Zsigmond szólóénekkel s a református Ifjúsági Énekkar három ének-
számmal tették változatossá a szépen sikerült ünnepélyt.128 A Jókai-centenári-
umot országszerte nagy lelkesedéssel ünnepelték és még most is folynak az ünne-
pélyek. Komáromban az ünnepi istentiszteletet Czeglédy Sándor ehker. fôjegyzô, 
püspökhelyettes tartotta, aki megjelent az egyházkerület nevében a vármegyei 
díszgyûlésen is.”129

A gyülekezet napjainkban majdnem minden évben jár valahova kirándulni, pl. 
korábban kétévente Erdélybe, Désaknára és Gógánváraljára, ahol a testvérgyüle-
kezetük van. Azért kétévente, mert minden második évben ôk jöttek. Tavaly egy 
pályázati támogatás segítségével Genfben voltak, 2017-ben pedig Wittenbergben. 

A komáromi gyülekezet kirándulása Genfben,
2016-ban, Koncz Hunor Attila vezetésével

128 DPL Harminchatodik évfolyam, 3. szám, Pápa, 1925. január 18. 11. Írta, gyûjtötte: Turi 
Zsolt

129 DPL A Harminchatodik évfolyam, 8-9. szám. Pápa, 1925. március 1. 31. Írta, gyûjtötte: Turi 
Zsolt
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Egységnapi zarándoklat Debrecenbe; Mészáros Lászlóné, Csekes Andrásné, dr.
Szabó Mária, Süvegh András, Karikó Miklósné, Tokodi Andrásné, Máté László

esperes, Lôrincz Istvánné, Nemes Andrásné, Endrédi Ildikó, Tóth Bertalanné,
Antal Józsefné, Csekes András

Kirándulás Gyulán 2011-ben: Bordács Zoltánné, Mészáros Lászlóné, Endrédi Ildikó,
Keller Tiborné, Antal Józsefné, Dóczé János,  Dóczé Jánosné, dr. Szabó Mária,

Szabó János, Máté László esperes
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Karácsonyi ünnepség 2014-ben
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Konfi rmáció

Sári Imre és a konfi rmandusok 1931-ben

Sári Imre és az 1941. évi konfi rmandusok
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Sári Imre és az 1942. évi konfi rmandusok Felsô sor: Szép Károly, Milch László,
Bódis Sándor, Bátky Miklós, Karsai Imre, Szerencsés István; Középsô sor: Olasz Tibor,

Sulacsik László, Keszegh István, Keresztes Ida, Gergely Jenô, Bartók László, Szajki Károly;
Alsó sor: Parapatics Erzsébet, Nafy Ida, Csitos Olga,

Dobi Irén, Sári Imre, Varga Ilona, Bacsányi Ibolya, Soós Vilma, Csimma Edit

Sári Imre konfi rmandusokkal
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Bazsánt Margit (Kecskés Lászlóné) Konfi rmációi emléklapja 1935. május 30-án, 
Sári Imre tiszteletes aláírásával

Bazsánt Margit
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1953. évi konfi rmandusok Trombitás Dezsôvel, ülô sor bal szélén Móricz Julianna

Trombitás Dezsô és a konfi rmandusok 1953. május 31-én, jobbján Kôváry Borbála
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1953. május 31-én konfi rmáltak. Ülô sor 1. Kôváry Borbála, 2. Endrédi Ildikó,
4. Trombitás Dezsô esperes, 6. Karsai Júlia

Gyulay Imre konfi rmandusokkal 1957. június 2-án



156

Mészáros Irma konfi rmálása Gyulay Imre lelkipásztorral

Gyulay Imre konfi rmandusokkal 1955 körül, jobbról a 2. Kecskés Ágnes
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Endrédi Ágnes 
Konfi rmációi 

bizonyítványa 
1957-bôl

Dr. Kôváry Borbála
Konfi rmációi emléklapja 1950-ból,
Trombitás Dezsô lelkész aláírásával

Szadai Ildikó Konfi rmációi 
emléklapja 1960-ból,
Gyulay Imre lelkész
aláírásával
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Endrédi Ildikó Konfi rmációi emléklapja 1953-ból, Trombitás Dezsô aláírásával
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Középen
Gyulay Imre, jobb 

szélen
Kecskés
László

presbiter 1984-ben
Konfi rmandusokkal

Gyulai Imre
konfi rmáltatja
Antal Mónikát
1988-ban

Antal Mónika Kecskés 
László fôgondnoktól
átveszi a Konfi rmáció
emléklapot

Gyöngyösi
Ildikó
konfi rmálási 
emléke 
Gyulay
Imrével
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Antal Mónika
és Kállai
Zoltán esküvôje 
1995-ben

Esküvô 1936. március 8-án
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Kállai Zoltán 
keresztelôje
1997-ben,

Máté László
tiszteletessel

Turi Ádám 
keresztelôje 2001. 

szeptember 9-én 
Máté László tiszte-

letessel

Antal Milán
Adrián keresztelôje 

2004-ben
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Lelkészek

Gyôry Elemér 1923-26., Dr. Antal Géza püspök 1924-27., Sári Imre 1927-
53., Trombitás Dezsô esperes 1953-54,. Gyulay Imre 1955-95., Máté László 
1995-tôl mind e mai napig.

Helyettes-, segéd- és hitoktató lelkészek voltak: Szíjj József 1919., Né-
meth István 1919-21., Mikos Lajos h. 1922-23., Várady Lajos h. szônyi, 
1923., Csizmadia Dániel sl. 1924-25., Szûcs István 1925-27., Fazekas Mi-
hály 1927., Mátyás Lajos h. 1927., Pintér Béla h. 1954., Gyulay Imre hitokt. 
1947-55

Nt. Máté László Ákos esperes, jelenlegi lelkész Ba-
ján született 1963-ban. Édesapja református lelkész 
volt, édesanyja pedagógus. Hatan vannak testvérek, né-
gyen lelkészként szolgálnak, kettô pedig pedagógus 
lett. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziu-
mában érettségizett 1981-ben. Az itt töltött idô alatt a 
kántorképzôt is elvégezte. A Budapesti Református Teo-
lógiai Akadémián folytatta tanulmányait, közben 18 hó-
napig katonai szolgálát töltötte Marcaliban, a tüzérlak-
tanyában. 1987-ben kápláni, 1988-ban papi vizsgát tett. 
1987-ben kezdte szolgálatát segéd, majd 1988-tól meg-
választott lelkészként Etén. 1993. október 26-án a pápai 
templomban szentelték lelkésszé. Komáromi szolgálatá-
ról Számadó Emese beszélgetett vele 2017. február 8-án.

1995-ben hívott meg lelkészének a komáromi gyülekezet, július 1-jén léptem itt 
szolgálatba. Feleségemmel, dr. Csukás Anna Virág fogorvossal, akivel 1988-ban há-
zasodtunk össze és elsô gyermekünkkel, az 1993-ban született Anna Rékával érkez-
tem ide. A többi gyermekünk már itt született: László 1995-ben, 1997 szentestéjén 
Sándor, 1999 Advent vasárnapján pedig András.

Idekerülésemkor néhány régi hagyományt felújítottam, egyik a bibliaóra, 
amely kb. 10 fô részvételével mûködik. A másik újjáélesztett hagyomány az ének-
kar. A korábbi énekkar emlékét több fénykép ôrzi. Jómagam még Debreceni éve-
im alatt szerettem meg az egyházi éneket és a zenét, a lelkészi szolgálat mellett 
már Etén is énekkart szerveztem és vezettem, így hát Komáromban is azonnal 
hozzáláttam a szervezésnek. Mostani felnôtt énekkarunk 1995 óta folyamatosan 
mûködik. 1996/97-tôl volt mellette egy ifjúsági énekkar is, mert az akkor gim-
nazista korosztály, hozzávetôlegesen 12-14 fô Hajnalcsillag néven ifjúsági kórust 
alkotott. Ez a kórus 7-8 évig mûködött, ám miután a tagjai elvégezték az egye-
temet, szétszóródtak, és a kórus feloszlott. 1996 ôszén megalakult a Nôszövetség, 
vezetôje dr. Kôváry Borbála. 

A presbitérium 20 tagból áll, a jelenlegit 2011-ben választottuk, most jár le a 
mandátumuk. A presbiterek vezetôje, a fôgondnoka 1995-tôl Bocskáné dr. Nagy 
Júlia. Elôdje Kecskés László volt. 1990-tôl több egyházmegyei, ill. egyházkerüle-
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ti tisztségem is volt: elôször egyházmegyei épület- és mûemlékügyi elôadó voltam, 
1996-tól az egyházmegyei és egyházkerületi tanácsos, 1998-tól az egyházmegye 
jegyzôje, 2003-tól fôjegyzôje, vagyis tulajdonképpen Zsoldos Gábor akkori esperes 
helyettese, akinek a hirtelen halálát követôen választottak meg a Tatai Egyház-
megye esperesévé, így ezt a tisztséget 2005. június 10-e óta töltöm be. Esperesként 
egyik feladatom a supervisori feladatok ellátása, vagyis az egyházmegyében lévô 
40 gyülekezet meglátogatása, Dömöstôl Rédéig, illetve Ácsig. Ezek február-már-
cius folyamán zajlanak le. Természetesen nem tudok minden évben mindenhova 
elmenni, ahol valamilyen probléma van, vagy már régen voltam, elsôsorban oda-
megyek, ill. a cél, hogy legalább négyévente eljussak mindenhová. Esperesként he-
lyettesem Gerecsei Zsolt ácsi lelkész, világi elnöktársam Gyimóthy Géza. Ezen kí-
vül esperesként intézem a gyülekezetek életével kapcsolatos adminisztrációt, biz-
tosítom az információáramlást a kerület, vagyis a püspökség és a gyülekezetek kö-
zött, illetve reprezentációs feladatokat látok el, valamint az egyházmegyei gond-
nokkal, Gyimóthy Gézával együtt az egyházmegyei bíróság elnökségét alkotom. 
Az esperesi megbízatás mindig 6 évre szól, és erre a tisztségre maximum három-
szor választható meg valaki egymásután. Nekem ez a harmadik, tehát utolsó cik-
lusom esperesként.

Jelenleg egy beosztott lelkészem van, Koncz Hunor Attila, aki 2016-ban került 
ide, elôdje Hetyei Mónika volt 2013-2016-ig, aki férjhez ment Nagy Péter környei 
lelkészhez és ekkor megkapta az oroszlányi gyülekezetet. Ott csak egy kis épület szol-
gál a 40-50 fôs református gyülekezet istentiszteletei számára, amelyet az evangéli-
kus templom kertjében építettek fel.

Jelenleg tehát Hunor helyettesít a komáromi gyülekezetben, szervezi a gyülekeze-
ti ifjúságot, szerkeszti az újságunkat és segít a hitoktatásban. Ô jár a Feszty Árpád 
és a Petôfi  Sándor Általános Iskolába, én magam a Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskolába, a monostori Dózsa György Általános Iskolába, a Petôfi  Sándor Általá-
nos Iskolába és a Komáromi Jókai Mór Gimnázium hatosztályosaihoz hitoktatásra.
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A komáromi gyülekezet ingatlanvagyona a templom, a parókia, ami a 18. 
században épült fogadóállomás épülete. Itt található a tanácsterem, a lelkészla-
kás, az iroda és az egykori tanítói lakás, ez utóbbit jelenleg bérbe adjuk. De az 
ingatlanvagyon része a régi református óvoda épülete is, ami az 1930-as években 
épült, majd a 2. világháború után államosították és a rendszerváltás után kap-
ta vissza a gyülekezet. Ennek emeletén elôdömnek, Gyulay Imrének alakítottak 
ki lakást, ma itt lakik a helyettes lelkész, illetve itt van a hittanterem, a földszin-
ti helyiségeket pedig bérbe adjuk. És van még egy ingatlanunk a Felvidéki utca 
27. szám alatta, ezt Kossár Lajosnétól örököltük, aki egy kitelepített asszony volt. 
Ezt is bérbe adjuk.

A gyülekezet bevételi forrása az egyházfenntartói járulékból, régies nevén egyhá-
zi adóból (a 2016. december 31-i adatok szerint jelenleg 2148 fôt számlál Komárom-
ban a reformátusok száma, közülük kb. 400 fô fi zet egyházi adót), a perselypénzbôl, 
az adományokból és a különbözô (de nem rendszeres) pályázati támogatásokból jön 
össze. A személyi jövedelemadó egyik 1%-áról alapítványunk javára lehet rendel-
kezni. Ezekbôl a bevételekbôl kell mindent fi zetni: a lelkészi javadalmat, a rezsi- és 
mûködési költséget, a felújításokat, minden kiadást. Itt létem óta felújítottuk a paró-
kiát (1996-1999), a templom külsejét (2000-2005), valamint toronyórát és digitális 
orgonát vettünk. Az óvoda szerencsére már rendben volt.

2001-tôl mûködik a Kecskés László Társaság, melynek elnöke Nemes Andrásné 
presbiter. Az elinduláskor tôlünk kapták a szükséges infrastruktúrát, és azóta is ná-
lunk vannak az összejöveteleik.

2007-ben ünnepeltük templomunk felépítésének 80. évfordulóját, ez alkalommal 
Igét hirdetett dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

Összességében elmondhatom, hogy egy aktív gyülekezet van Komáromban, ame-
lyért és amellyel együtt lélekemelô dolog lelkipásztorként tevékenykedni.

Megemlékezés a 
komáromi
református
gyülekezet
lelkészeirôl 
2013. november 
3-án. 
A képen
középen Máté 
László esperes,
Sári Imre, 
Trombitás Dezsô
és Gyulay Imre 
egykori lelkészek 
leszármazottjai 
és a gyülekezet 
tagjai
láthatók
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Koncz Hunor Attila (Szatmárnémeti/Satumare, 1989. július 
10.) jelenlegi beosztott lelkész. 1996-2002-ig a Bán Aladár Ál-
talános Iskolában tanult Várpalotán, majd 2002-ben érettségi-
zett a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban. Ezt követôen a 
Károli Gáspár Református Egyetem – Hittudományi Karára 
járt, ahol 2008-ban diplomázott. 2012 és 2014 között a gen-
fi  egyetem (Université de Genève – UNIGE) Claparède – Beth-
len ösztöndíjasa volt. Ebben a két évben ellátta a Genfi  Magyar 
Protestáns Gyülekezet lelkészi feladatait és az ottani hittudomá-
nyi kar hallgatója volt. 2015 augusztusától Máté László esperes 
úr mellett beosztott lelkész Komáromban.

Régi lelkészek, segédlelkészek
Mikos Lajos (Apácaszakállas, 1895. január 28. – 1958. augusztus 7.) szülei, 

Mikos Lajos és Tóth Jusztina földmûveléssel foglalkoztak, majd késôbb hen-
tesüzletben tevékenykedtek. Édesapja családja szülôfalujában, édesapja pedig 
Ekecsen lakott. Ô volt a hetedik, illetve a legkisebb gyermekük. Három testvé-
re kisgyermek korában elhunyt. 

Az elemi iskolát szülôfalujában végezte, majd a Pápai Református Gim-
náziumban folytatta tanulmányait. Tatán lakó bátyja biztatására átiratko-
zott a tatai piarista gimnáziumba. A gimnáziumot az 1914/15. tanévben 
végezte el, majd beiratkozott Pápára teológiára, de tanulmányait ekkor még 
nem kezdhette meg, mert 1915. májusában besorozták katonának Komá-
romba. Részt vett az egész szerbiai hadjáratban. 1918. november 19-én le-
szerelt. 1920. június 15-ig elvégezte a teológiát. Elsô lelkészképesítô vizsgát 
1920. október 2-án, a másodikat 1921. szeptember 6-án tette, jeles ered-
ménnyel Pápán. Németh István püspök 1920. október 2-án maga mellé vet-
te segédlelkésznek Komáromújvárosba. Rövid idô után Szônybe került, az 
akkor már beteg Czike Lajos esperes-lelkész segítségére. Czike halála után 
helyettes lelkész lett. Ezek után Ászárra helyezték át, szintén helyettes lel-
készként. Elvállalta a komáromújvárosi gyülekezet megszervezését, vala-
mint látogatta a más tájakról odaköltözött reformátusokat is. Polgári is-
kolákban hittant tanított, szinte díjazás nélkül. Országos gyûjtést indított 
templomépítésre. 1923 februárjától Neszmélyen, majd 1924. április 1-tôl 
Dadon volt helyettes lelkész. Egy évvel késôbb ismét Neszmélyre került, 
amíg Dadon a lelkészválasztási eljárás folyt. 1925. február 12-én a gyüle-
kezeti közgyûlés dadi lelkipásztorrá választotta. Beiktatása 1925. március 
8-án történt. Lôke Károly szomódi esperes volt a beiktató. Gyülekezetében 
nagy volt a leromlás, így saját maga fi nanszírozta anyagilag a templom bi-
zonyos renoválásait az önkéntes támogatókkal együtt. Ennek köszönhetôen 
1928-ra elkészültek az épület felújításával. 

Bibliaórákat tartott az egyház tagjainak, s betegeket látogatott. Gyüle-
kezeti napokat szervezett, ahova jeles igehirdetôket hívott meg, mint dr. 
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Vass Vince kecskeméti lelkészt, dr. Tóth Endre, teológiai tanárt, valamint 
Nyáry Pál pécsi lelkészt. Építô konferenciákon vett részt, s így ismerkedett 
meg feleségével, Nyáry Erzsébettel. Az évek során számos könyve jelent 
meg, mint például a „Csak Jézust egyedül”, a „Leányélet”, és a „Leányarc-
ok” címû mû.130

Szijj József (Nagyigmánd, 1897. augusztus 7. - ?) édesapját Szijj Józsefnek, 
édesanyját pedig Timár Eszternek hívták. Az elsô öt osztályt az elemi iskolából 
szülôfalujában végezte, majd 1908-tól a pápai fôgimnáziumba járt. Az utol-
só három osztályt a nagykôrösi fôgimnáziumban töltötte. Fiatalon, 18. életéve 
betöltése elôtt behívták katonának Komáromba a 12. gyalogezredhez. Miután 
az ezredük a forradalom kirobbanásakor hazajött Komáromba, mint katona 
sokat prédikált a nagybecskereki templomban. Leszerelés után nagy erôvel be-
lefogott a teológia elsajátításába. Jobboldali Komáromba került püspöki titkár-
nak Németh István püspök úr mellé. Ezután Ászáron helyezkedett el, helyet-
tes lelkészként, majd Mocsán folytatta munkásságát 1921-ben. Még ebben az 
évben Tatán kezdett dolgozni, ahol három évet töltött segédlelkészként. 1922 
szeptemberében letette a lelkészi vizsgát. Két évig hitoktató volt a Tiszántú-
lon, Hajdúhadházán. 1924 decemberében összeházasodott Vaskó Erzsébettel. 
1935. december végéig Mezôtúron élt és az állami leánygimnáziumban vallás-
tanárként tevékenykedett hitoktató lelkészi minôségben.131

Szakál Ernô (Egeralja, 1898. január 12. – 1987. február 10.) Szakál Károly 
és Csomasz Karolina földmûves szülôk gyermeke. Szülôfalujában végezte 
az elemi iskola hat osztályát. 1910-ben a Pápai Református Gimnáziumban 
kezdte meg középiskolai tanulmányait. Az iskolát egy idôre félbe kellett 
hagynia, mert az I. világháború kirobbanásával hadba kellett vonulnia. Ettôl 
kezdve egészen az összeomlásig katonai szolgálatot teljesített. 1918 nyarán 
sikerült megszereznie az érettségi bizonyítványát. 1921. december 8-án szintén 
megszakította tanulmányait, Komáromban 1921. december 31-ig szolgált 
helyettes lelkészként. 1922 januárjától Dadra rendeltetett gyülekezetbe szintén 
segédlelkészként. Itt készült fel a negyedik évfolyam kollokviumaira és le is 
tette az I. és a II. lelkészképesítô vizsgát. 1924-ben Tatára került szolgálatot 
teljesíteni, ahonnan késôbb elválasztotta az adászteveli református gyülekezet, 
ahol 1925-tôl rendes lelkészként dolgozott. Állásába 1925. augusztus 2-án 
iktatta be Jakab Áron esperes. 1926 októberében összeházasodott Gyömörey 
Irénnel. 1940. július 15-én ismét behívták, ezúttal lelkészi szolgálatra, ahol 
egy kórházban helyezték el Kabán és Szeghalmon. 1940 szeptemberében 
leszerelt.132

Gyôry Elemér (Takácsi, 1891. június 30. – Budapest, 1978. november 25.) 
édesapja Gyôry Károly kisbirtokos, anyja Gyôrffy Eszter volt. A középiskolát a 

130 Kránitz Zsolt szerk. „A késô idôk emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi önéletrajzai (1943). Pápa, 2013. 886-892.

131 Kránitz 2013, 640-643.
132 Kránitz 2013, 556.
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pápai fôgimnáziumban végezte, ahol 1911 júniusában érettségi bizonyítványt 
szerzett. A pápai akadémiára iratkozott be teológiára, de a második és a har-
madik évet a genfi  egyetem teológiai fakultásán végezte. Az elsô lelkészképesítô 
vizsgát 1915 szeptemberében tette le. 1917-tôl fôiskolai szeniorként, segédlel-
készként, és helyettes matematika tanárként dolgozott. 1917. szeptember 15-tôl 
dunántúli püspöki titkár lett Komáromban, egészen 1920-ig. Onnantól kezd-
ve hetényi lelkipásztorként tevékenykedett. 1922-ben feleségül vette Sebestyén 
Idát. 1923 májusában a csehszlovák államkormány illetôség és állampolgárság 
hiányában „mint kellemetlen idegent erôszakkal eltávozásra kényszerítette”. 
Ezután Komáromban dolgozott, ahol Németh István püspöktôl megbízást 
kapott a komáromi egyház megszervezésére. 1924-ig volt itt, mint helyettes 
lelkész. Számos pozíciót töltött be a komáromi egyházmegyében, olyanokat, 
mint lelkészi aljegyzô, gyámoldali és lelkész nyugdíjintézeti tanácstag, misszi-
ói eladó, segélyosztó és könyvtárbizottsági tag és konventi belmissziói bizott-
sági tag. 1921. december 1-tôl ismét püspöki titkárrá választották Komárom-
ban. Hivatala mellett teológiai akadémiai magántanári vizsgát tett 1926-ban. 
Ezen év szeptemberében akadémiai tanár lett Pápán. Onnan Gyôrbe hívták 
1928-ban, ahol elôször lelkipásztorként dolgozott, majd lelkészértekezleti el-
nökké választották. Egymás után nyerte el a magas egyházkerületi tisztsége-
ket. Csaknem egyhangú választással a dunántúli egyházkerület püspökének vá-
lasztották 1942. december 11-én. 1943. március 24-tôl az egyházkerület beik-
tatott püspöke lett. Említésre méltó irodalmi munkássága, hiszen több mûve 
is megjelent az évek során: Jókai hagyatéka (1925), az Evangelizálás a refor-
mátus egyházban (1926) és a Bizonyságtevés (1928). Hat évig szerkesztette az 
„Örömüzenet” címû lapot, amely a Dunántúli Protestáns Lap mellékleteként 
jelent meg. Cikket és tanulmányokat hoztak le eb-
ben az újságban és még ezen kívül számos másik 
lapban.133

felsôgelléri dr. Antal Géza (Tata, 1866. márci-
us 17. – 1934. december 30.) középiskoláit a tatai 
kegyesrendi gimnáziumban és a pápai református 
kollégiumban végezte, majd a teológiai tanulmá-
nyait Pápán és Utrechtben folytatta. Lelkészi ok-
levelét Pápán, a bölcsészettudományi oklevelet a 
bécsi egyetemen szerezte. 1888-tól gimnáziumi 
vallástanár volt Pápán, de tanított magyart, gö-
rögöt, számtant is. 1896-tól nyolc éven keresztül 
a fôiskolai köztartás vezetôje, 1898-ban teológia 
tanárnak választották a teológiai tanszékre, amit 
1917-ben a bölcsszet-neveléstani tanszékkel cserélt 

133 Kránitz 2013, 908-910.
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fel. 1909-ben Genfben járt a Kálvin-jubileum ünnepségén, 1904-1914-ig a ke-
rületi és a fôiskolai gazdasági tanács elnöke volt.

Ebben az idôszakban sokat tett a pápai fôiskolai könyvtár fölszerelé-
se érdekében. 1905-1906-ban a konvent megbízásból, az „Észak-Amerikai 
Egyesült Államokban” levô magyar gyülekezeteket látogatta. 1888-ban fe-
leségül vette a holland származású írónôt, Opzoomer Adélt, aki 1919-ig élt 
Magyarországon.134 1919 ôszén Hollandiába ment, ahol a holland-magyar 
baráti viszony megerôsítésén dolgozott. Igen értékes irodalmi munkássá-
got fejtett ki fi lozófi ai, vallásbölcseleti és egyháztörténeti téren. 1897-tôl 
felelôs szerkesztôje a Dunántúli Protestáns lapnak. 1910-ben a pápai ke-
rület munkapárti programmal képviselôvé választotta. Amerikai tapaszta-
latait megírta, „Az Amerikai magyarság jövôje nemzeti szempontból” cí-
men. 1914-tôl a dunántúli egyházkerület fôjegyzôje, majd 1924-ben Né-
meth István püspök halála után a dunántúli református egyházkerületi püs-
pökké választották, beiktatása október 29-én volt Pápán. 135 Még ebben az 
évben elfogadta a komáromi gyülekezet meghívását és 3 évet töltött itt lel-
készként. 1927-ben a pápai református egyház meghívta az akkor szerve-
zett püspöklelkészi állásra, így Antal Géza a komáromi lelkészi állásról le-
mondott. „Mélyen megindító szavakkal búcsúzott az egyház gondnokaitól, elöl-
járóitól, s mindenkitôl, akit ôk lelkipásztori mûködésében támogatták.”136. Püs-
pökként tagja volt a felsôháznak, 1929-ben a debreceni egyetem a teológi-
ai doktorává avatta. Saját költségén építtette meg egyházkerülete levéltá-
rát. Végrendeletében vagyonát és könyvtárát a Pápai Református Fôiskolára 
hagyta. A pápai Alsóvárosi temetôben nyugszik, a városban tér ôrzi a ne-
vét, Pápa város díszpolgára. Szülôházát Tatán emléktáblával jelölték meg.137 

Sári Imre (Balatonarács, 1888 – Komárom, 1954) lelki-
pásztor középiskolai tanulmányait a pozsonyi ágostai hitvallású 
evangélikus líceumban végezte 1908-ban, majd a Pápai Teológi-
ai Akadémián tanult tovább, ahol 1912-ben elsô lelkészképesítô, 
1914-ben második lelkészképesítô bizonyítványt szerzett.

Már harmadéves papnövendékként lelkészi szolgálatra bo-
csátották Szentantalfára, Balatonhenyére, Kastélyosdombóra, 
végül Szentgálra. 1914. szeptember 20-án iktatták be a 
gyulafi rátóti egyházközség rendes lelkészi állásába. 1914. no-
vember 18-án a balatonhenyei templomban kötött házasságot 
Pálffy Irénnel, a házasságból Gyulafi rátóton két fi úgyermek 

134 Opzoomer Adél Sofi a Cornélia; írói neve: A. S. C. Wallis (Utrecht, 1856. július 12. – Rot-
terdam, 1925. december 27.) holland–magyar író, mûfordító.

135 Komáromi Lapok (KL) 1924. november 6, 3-4. Kránitz 2013, 110.
136 KL 1927. szeptember 20, 3.
137 Osváth Andor (szerk.): Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelôre egyesített vármegyék 

múltja és jelene. Budapest 1938, 678.; Kránitz 2013, 110. Antal Gézáról készített festmény Pá-
pán, a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyûjteményeiben található. Ez úton 
is köszönöm Köntös László igazgatónak, hogy a festményrôl készített fotót közlésre átadta.
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született, Gyula Zoltán (1916) és László (1918). 1921-ben Hencsére helyzet-
ék, ahol 1922-ben elvesztették kisebbik fi úkat. 1926-ban megszületett kislá-
nyuk, Izabella Márta. 1927. szeptember elején Komáromba jött, ahol a Pápá-
ra távozó dr. Antal Géza püspök helyét foglalta el. Ideiglenesen a tanítói laká-
sok egyikébe költöztek.

Odaérkezése elôtt 2 hónappal elkezdôdött 
a templomépítés, amelynek felavatása 1928. 
november 4-én történt. A lelkészlakát is átala-
kították és a család hamarosan beköltözhetett.

1938-1940-ig felépítették a kisdedóvót. 
Az összes helyi kulturális és szociális egyesü-
let mûködésében részt vett, városi képviselô-
testületi tag volt, felesége pedig a Leányegy-
let vezetôje. 1938. október 11-én dr. Alapy 
Gáspár polgármester és Surányi Ferenc ka-
tolikus apátplébános társaságában együtt kö-
szöntötték a Komáromi tárgyalásokra érkezô 
gr. Teleki Pál miniszterelnököt és Kánya Kál-
mán külügyminisztert. Ez alkalomra írta, 
„Mindent vissza akarunk a magyarnak” címû 
szerzeményét, amelynek a zenéjét Bethlendy 
Sándor, a Komáromi Evangélikus Énekkar 
vezetôje szerezte. Mivel a Komáromi Tárgya-
lásokhoz érkezô delegátusok fogadásán az ô 
alkalmi szerzeményét énekelték, az 1950-es 
években feketelistára került.138

Gróf Teleki Pál, Kánya Kálmán, Sári Imre,
Surányi Ferenc apátplébános, Alapy Gáspár
polgármester 1938. október 11.

138 Unokája, Sári Gyula szíves közlése. In: Számadó Emese (szerk.): Komárom 1938-1945. A 
Felvidék visszacsatolása és komáromi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tük-
rében. Komárom 2008, ….; Kránitz 2013, 918-919.
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Trombitás Dezsô (Detroit, 1913 - Los Angeles, 1990) 
református lelkész, író. Kilencévesen szüleivel tért 
haza Magyarországra. 1924-32-ig a pápai református 
gimnáziumban végezte tanulmányait, majd ott is érettségizett. 
1932-36-ig ugyancsak Pápán, a Református Teológiai 
Akadémián tanult. Kápláni vizsgát 1936 szeptemberében, 
a papi vizsgát 1939 szeptemberében tette le. 1936-tól 
Tatabányán volt segédlelkész, 1937 februárjától pedig három 
évig helyettes lelkész volt. 1938-ban egyhangúlag meghívták 
Nagyvázsonyba.139 Életének további alakulását lányának, 

Trombitás Zsófi ának a levelébôl ismerhetjük meg. 
Édesapám 1913. július 3-án született Detroitban. Kilenc éves volt, amikor szü-

lei úgy döntöttek, hogy az Amerikában szerzett kis vagyonkájukkal visszatérnek 
Magyarországra, Somlóvecsébe. Három szobás villanyvilágításos összkomfortos la-
kásukat hagyták ott a szegényes kis falusi házért. Édesapám, szegény sorsú paraszt-
gyerekként, ösztöndíjas diákként kiváló eredménnyel végezte el a Pápai Reformá-
tus Gimnáziumot, majd 1936-ban ugyanott a Református Teológiai Akadémi-
át. Édesanyámmal, Dóczé Lenkével 1939-ben házasodtak össze Ajkán. A lelkészi 
szolgálatot Nagyvázsonyban majd Barnagon kezdte. 1950-ben Sárospatakon sze-
rezte meg a teológiai magántanári címet. Tatabányai szolgálata után, 1953-ban 
választották meg az ország legfi atalabb esperesének. Mindössze egy évig volt a ko-
máromi egyházmegye esperese, mivel több társával együtt 1954-ben ô is áldozatául 
esett a Református Egyházban is végbement koncepciós pereknek, amelynek követ-
keztében eltiltották a papi hivatásától és palástvesztésre ítélték. A bûne az volt, hogy 
nyíltan kritizálta a Rákosiékkal együttmûködô és politikailag alárendelôdô egyhá-
zi vezetést. Ezt követôen, évekig nehéz fi zikai munkából, vashajlító munkásként 
és pékként dolgozva tartotta el családját, amíg a nyelvtudásának köszönhetôen, a 
gyôri, akkori nevén, Hotel Vörös Csillag szállodába került recepciósnak. Itt érte a 
forradalom szele. 

1956 októberében, Tildy Zoltán aláírásával kiállított „diplomata“ útlevél-
lel több vöröskeresztes szállítmányt is kísért Bécsbôl Magyarországra. Szerencsé-
jére éppen Bécsben volt egy újabb szállítmányért, amikor lezárták a határt. A 
forradalom leverését követôen az utolsók között, 1971-ben rehabilitálták. Édes-
anyám 1964-ig, amíg el nem váltak, nem kaphatott tanítónôi állást. Édesapám, 
emigrálását követôen pár évet Nyugat-Németországban és Angliában töltött, 
mielôtt visszatért az Egyesült Államokba. Lelkészi életét 1959-ben Los Angeles-
ben, a Hollywoodi Magyar Református Egyház alapító lelkipásztoraként kezd-
te újra. Pásztorolása és magyarságot összetartó munkássága mellet folytatta írói 
munkásságát is. Harminc éves lelkészi jubileumán így köszöntötte lelkésztársa, 
Nagy Lajos a Bethlen Freedom Press-ben 1969-ben megjelent írásában: „Trom-
bitás Dezsô az amerikai lelkészi karnak különleges és nagyon értékes egyénisége. 

139 Kránitz Zsolt szerk. „A késô idôk emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952. Pápa, 2012. 270.
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Harcból, bánatból, magyar szíve konok, nagy akaratából születik meg Magyar 
Amerika legjobb, legértékesebb, legbátrabb igehirdetôje. A nagyvázsonyi egyhá-
zat és a többieket századok hagyták reá, itt imádságból, kitartásból megszületik 
az ô egyháza, amit a Szentlélek Istennel együtt építettek fel. Egy mesteri mun-
ka minden beszéde, valaki irodalmi remeknek, más merészen modernek látja, de 
ugyanakkor az Ige mélységeibe kevés ember száll le olyan mélyen, mint ô és min-
dig valami új kincset hoz fel.” Papi hivatása mellett számos szépirodalmi alkotá-
sa, az amerikai emigrációról írt tanulmányai és az amerikai magyar sajtóban 
rendszeresen megjelenô prédikációi tették ismertté a nevét a magyar olvasók és az 
amerikai magyarság körében. Legjelentôsebb írásai: Hitbôl hitbe (Egyházi dol-
gozatok 1941), God and our Dreams (Los Angeles 1964), Itt és ma. Igehirde-
tés az emigrációban (Los Angeles, 1966), Vagy-vagy! Magyar Egyház az emig-
rációban (Los Angeles, 1967), Andráska (színdarab, Los Angeles, 1971), Törté-
nelem és Önismeret (Los Angeles, 1971), Esendô öregek (tanulmány, Los Ange-
les, 1975), Küldetéstudat és embergazdálkodás (Los Angeles, 1978), A Ráktérítô 
alatt (Los Angeles 1988). 140

Gyulay Imre lelkipásztorról, aki több mint 40 éven 
keresztül viselte gondját a komáromi gyülekezetnek, lá-
nyával, dr. Szöllôsy Ferencné Gyulay Judittal Számadó 
Emese beszélgetett 2016. december 14-én.

Édesapám 1920. február 17-én született Hajmáskéren. 
Édesapja katona volt, édesanyját 8 éves korában mandula-
gyulladás következtében elveszítette. Nagyon ragaszkodott 
édesanyjához, halála fájdalmas volt számára is. Nagyapánk 
megpróbált egyedül boldogulni, egy férfi  számára, aki hirte-
len társ nélkül marad kisfi ával, ez abban az idôben is nehéz 
volt. Megpróbálta, nem ment, így egy idô után megnôsült. 
Egy özvegyasszonnyal hozta össze a sors, akit feleségül vett. 
Mivel neki volt már két lánya, sajnos, igazi mostoha anyát és mostohatestvéreket ka-
pott. 

Édesapjához nagyon kötôdött, ô volt az, aki mindent jelentett neki. Iskoláit Szé-
kesfehérváron végezte, ott is érettségizett.
Orvos szeretett volna lenni, de erre a családnak nem volt anyagilag lehetôsége. Szerette 

140 Trombitás Zsófi a 1954-ben született Szônyben, a Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett és 
a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán szerzett magyar és ének-zene szakos diplomát. 1992-ben a Kül-
ügyminisztérium Protokoll Fôosztályára került, ahol a diplomáciai protokoll munkatársa-
ként lehetôsége volt többek között II. Erzsébet brit uralkodót, Károly herceget, Beatrix hol-
land királynôt és Jelcin elnök feleségét kísérni. Munka mellett végezte el a Corvinus Egyetem 
nemzetközi szakát. 1996-ban Washingtonba került, ahol négy évig kulturális és oktatási atta-
séként dolgozott, majd évekig a Külügyminisztérium diplomáciai Protokoll osztályát vezet-
te. 2007-2012-ig a New York-i Fôkonzulátuson konzulként és kulturális attaséként szolgált. 
Jelenleg a Tel-Avivi nagykövetség konzulja. Férje Tardos Zoltán festômûvész, computer gra-
fi kus, két gyermeke van, Boglárka és Balázs. In: Szerk.: Számadó Emese Komárom 1956. A 
forradalom és szabadságharc komáromi eseményei a források és visszaemlékezések tükrében. 
Komárom 2016, 286-287. 
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a focit, a teniszt. A nyári szünetekben egy teniszpályán 
vállalt munkát, labdákat adogatott vissza, a pályát rendben 
tartotta, játszani is tudott alkalmanként. Ezért valami 
kis fi zetséget is kapott, ezzel tudott hozzájárulni ô is a 
Pápai Teológiai Akadémia tandíjához. 1942-ben, miután 
befejezte a Teológiát, az Esperesi Hivatal kinevezte Lévára 
segédlelkésznek. Ott ismerkedett meg édesanyánkkal, Baraxa 
Katalinnal, akivel 1944. december 12-én a háború kellôs 
közepén, bombázások közepette házasságot kötöttek. 1945-
ben amerikai hadifogságba kerültek, Münchenbe vitték ôket, 
ahol egy hadifoglyokkal zsúfolt kaszárnyában ötven-hatvan 
emberrel közösen, nélkülözve, nehéz körülmények között 
kellett élniük. Az ottani hadikórházban lelkészi szolgálatot 
teljesíthetett. Ebbôl a lágerbôl egy másik helyre irányították 
ôket, így jutottak el Bajorországba, Plattlingba. Ebben a 
táborban, 1946-ban, zûrzavaros és méltatlan körülmények 
között született meg elsô gyermekük, a bátyám, Imre.

1947-ig éltek ott, ahonnan egy lovakat és hadifoglyokat 
szállító vagonnal elindultak Magyarország felé. Komáromban állt meg elôször a vonat, 
kiszállították ôket. Ô volt az utolsó, aki elhagyta a vagont, majd gyalog meneteltek az 
Igmándi erôdbe. Fegyveres rendôrök igazoltatási eljárása után a család a Református Pa-
rókián kapott elhelyezést. 1948-ban a Püspöki Hivatal segédlelkésznek és hitoktatónak ne-
vezte ki, így találtak végleg otthonra Komáromban. 1954-ben egy koncepciós per miatt az 
elôdje lemondott állásáról ekkor iktatták be tisztébe a komáromi gyülekezet új lelkipászto-
raként. Édesanyánk Budapesten a Brunszvik Teréz Kisdedóvóképzôben szerzett oklevelet, 
Komárom város elsô állami óvodáját vezethette, megbecsült és szeretett óvó néni volt 30 éven 
át. 1949 augusztusában született meg második gyermekük, a nôvérem, Katalin, ôt követ-
tem én 1952 júliusában harmadikként. 

Gyulay Imre és kisfi a,
1947-ben a templom elôtt

Gyulay Imre és családja
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Nagy volt a család, 1954-ben Rozsnyóról Komáromba költözött a nagymamánk 
- mindannyiunk szeretett „dédikéje” hogy a háztartásban, gyereknevelésben segítsé-
günkre lehessen. Édesapa szerette a hivatását, szinte minden családot ismert a város-
ban, szolgálati ideje alatt több száz gyermeket keresztelt, konfi rmált, fi atal párokat 
adott össze, és sajnos rengeteg embert búcsúztatott utolsó útján. 1965-ben a temp-
lomtoronyban órát építtetett, kezdetben naponta kézzel kellett felhúzni, - melyben mi 
gyerekek is izgalommal és örömmel segítettünk - majd késôbb modernizálták. Rend-
szeresen saját maga is javítgatta, korszerûsítette, hogy a mai napig is mûködik az 
utódjának is köszönhetô. A régi, pedállal mûködtethetô harmónium helyére orgonát 
építtettek fel. Külön boldogság volt számára, hogy 1974-ben kettôs esküvônkön, Imre 
bátyámén és az enyémen, egyik kedves lelkipásztor barátjával közösen szolgálhatott, 
adhatott számunkra lelki és apai útravalót. 1976-ban pedig Katalin nôvérem házas-
ságát is ô áldhatta meg. Unokáit keresztelte és konfi rmálta és megadatott neki, hogy 
az elsô dédunokáját is megkeresztelhesse. Büszke volt unokáira. 1977-ben a templom 
fûtési rendszerét nôvérem Kati és férje anyagi segítségével szereltette be. Komárom 
város polgárai tanácstagnak is megválasztották, hosszú évekig részt vett a közügyek 
intézésében. Az állami vezetôkkel korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot te-
remtett meg. 1989-ben mehetett volna nyugdíjba, de tovább maradt tisztségében, 
mert boldog volt, hogy szabadon hirdetheti az Igét, az emberek már mertek temp-
lomba járni, nem kellett titokban megtartani a keresztelôket az esküvôket. 1995-ben, 
több évtizedes lelkészi szolgálatát befejezte és megkezdte nyugdíjas éveit.
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Szerette és tisztelte az embereket, ahol csak tudott, segített. Hitét, egyházhoz 
hûségét a legnehezebb idôkben is megtartotta, az egyházközség folyamatos erôsítésén 
fáradozott. Felettesei tisztelték, munkáját elismerték, szintúgy Komárom Város ve-
zetése, képviselô-testülete is. 1995-ben Komárom Város Ezüst érdemérmét, 1996-
ban pedig a Pro Urbe Komárom díjat nyerte el. Okos, felvilágosult, világot látott 
ember volt, aki a magyar értékeket mindig elôtérbe helyezte, hazáját, egyházát 
mindenekelôtt tisztelte, hivatását megbecsülte, magyarságára büszke, Komárom Vá-
rosához hûséges volt. Köztiszteletben álló, önzetlenül becsületesen szolgáló lelkészétôl 
vehetett végsô búcsút a város és a református gyülekezet, a komáromi református 
templomban felállított ravatala elôtt. 2003. február 17-én, 83. születésnapján adta 
vissza lelkét Teremtôjének. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy boldog és 
összetartó családban nôhettem fel.

Presbitérium

Az 1921. október 18-án választott presbitérium tagjai voltak: 
Szenczy Mihály gondnok, Asztalos Béla, Czina Lajos, Cseke Sándor, Gyôri 

Gergely, dr. Jakus Benô, Komlóssy Károly, Konkoly Thege Béla, Molnár Sán-
dor, id. Papp János, Sulacsik Lajos, Szakáll Imre, Szathmáry Gyula presbite-
rek.

1924. március 16. tisztújító közgyûlés:
Gondnokok: Szenczy Mihály és Molnár Sándor, pénztárnok: Luka Sándor. 
A presbitérium tagjai: Szenczy Mihály, Molnár Sándor, Asztalos Béla, Sza-

káll Imre, Sulacsik Lajos, Konkoly Thege Béla, Gyôry Gergely, id. Papp János, 
Komlóssy Károly, Szathmáry Gyula, Cseke Sándor, Dr. Jakus Benô, Dr. Tóth 
Zsigmond, Gyôry Lajos, Papp Gábor, Mészáros Zoltán, Palotay Sándor, Mar-
csa Endre, Karsay Zsigmond, Luka Sándor, Velez Zsigmond, Mészáros Gyu-
la, Tóth Ignác, Makrary Andor, Kalperszky János.

Az újonnan megválasztott iskolaszék tagjai: Dr. Tóth Zsigmond, Dr. Csu-
kás István, Papp L. Gyula, Dr. Varga Miksa, Fekete Pál, Villám István.

A pót-presbiterek a következôk: Páncél József, Molnár József, Dr. Varga 
Miksa, Dr. Kos Lajos, Csöngei Sándor, Balla Vince, Sebestyén András, id. 
Papp Zsigmond.

1946. április 6: presbiteri ülés
Karsai Zsigmond, Mikes Károly, Sulacsik Lajos, Csukás István, Papp Gá-

bor, Csimma Dénes, Bódis Endre és Mászáros István presbiterek megbízatása 
1944. december 31-én lejárt, a lelkipásztor kéri az újraválasztásukat.

Presbiteri póttagoknak pedig Bakos Ferenc, Fülöp Sándor, Molnár Andor, 
Papp Ernô, Suka Sándor és Csukás László urakat ajánlja a lelkipásztor. Szenczy 
Mihály fôgondnok megválasztását ajánlja a presbitérium.

Lelkipásztor javasolja a presbitériumnak, hogy a gyülekezet gondnokaivá 
Bodányi Kálmán és Takács Gyula megválasztását ajánlja.
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Lelkipásztor javasolja, hogy a presbitérium az egyházközség Mikes Károlyt 
az egyház pénztárnokává, számvevôkké Marcsa Endrét és Keszegh Zoltánt, 
Bakos Ferenc és Csukás László egyháztagokat a presbitérium jegyzôjévé, is-
kolaszéki tagoku pedig Walkay László, Sulacsik László, Cziba László, Berényi 
Lajos, Karsai Pál, Olasz Károlyné, Katona Imre és Kovács Mihály egyházta-
gokat válassza meg.

Jelenlegi presbiterek:
Bocskáné dr. Nagy Júlia fôgondnok, Vödrös László gondnok, Gáborné 

Kôvári Klára presbiteri jegyzô, Antal Józsefné, Ács Lajosné, Csóka Gyula, 
Horváth Józsefné, Kekkné Czunyi Vilma, Kovács Mihály, Lôrinczné Endrédi 
Ágnes, Mészáros Imre, Nagy Zsigmond, Nemes Andrásné, Ollé Zsigmond, 
Pintérné Tokodi Klára, Süveg András, Szabó János, Thoma László, (Vincze 
Mihály)

Tiszteletbeli presbiterek: (Holdampf Lászlóné), Kôhalmi Pál, (Szônyi 
Lászlóné dr.) dr. Kôvári Borbála a Nôszövetség elnöke

Elsô sor: Ács Lajosné, 
Pintérné Tokodi

Klára, Gáborné Kôvári 
Klára, Horváth Józsefné, 

Kekkné Czunyi Vilma, 
Antal Józsefné, Lôrinczné 

Endrédi Ágnes, Nemes 
Andrásné;

2. sor: Ollé Zsigmond, 
Csóka Gyula,

Nagy Zsigmond,
Thoma László, Vödrös 

László, Szabó János;
Állnak: Kovács Mihály, 

Mészáros Imre, Koncz 
Hunor Attila lelkész, 

Máté László esperes

Bocskáné dr. Nagy Júlia fôgondnok asszony:
Egy alföldi kis községben születtem és a középiskola elvégzése után a szegedi Tu-

dományegyetemen szereztem biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát és 
férjhez mentem Szlovákiába, Észak–Komáromba kerültem. 2 évig a nyitrai Pe-
dagógiai Fôiskolán tanítottam, majd a Magyar Tannyelvû Gimnáziumban 12 
évet töltöttem. 1971-ben doktori fokozatot szereztem a szegedi Tudományegye-
tem. 1977-ben családommal együtt visszajöttem Magyarországra, Komárom-
ba. A Jókai Gimnáziumban kezdtem, majd 1982-ig tanítottam, ekkor országos 
szakfelügyelôként végeztem a munkámat és 1992-1997-ig a komáromi Jókai Gim-
názium igazgatója lettem. A munkámat mindig szerettem, szerettem tanítani. 
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A nyugdíjas évem kezdetén iskolaépítésbe kezdtem és az egyik intézményt, a Pan-
non Kincstár Tanodát ma is mûködtetem. Olyan faluban éltem, ahol az egész köz-
ség református volt, a környékünkön még 3-4 község szintén református volt, mert 
ez a Tisza család birtokához tartozó terület volt. A szüleim templomba járó em-
berek voltak és én ott konfi rmáltam és ott kértem elôször az Urat, hogy segítsen a 
munkámban és irányítsa életemet. Az 1980-as évektôl rendszeres templomba járó 
lettem, Komáromban a református templomban kezdtem járni és ott is kértem az 
Urat, hogy segítsen a mindennapi munkámban. Nem volt ismeretlen az egyház-
községben való munkálkodás, mert gyerekkoromban is jelen voltam a templomban. 
1988-ban presbiternek választottak és Kecskés László fôgondnok lemondása után 
1995. szeptember 17-én fôgondnok választottak meg.

Konfi rmáció
2009. november 29-én.
A jobb szélsô konfi rmáló 
Turi Adrienn,
az Úrasztalánál Bocskáné 
dr. Nagy Júlia fôgondnok

Nagy megtiszteltetésnek tartottam a megbízásomat és a munkámat mindig be-
csülettel, tisztességgel végeztem el. Akkor még nem tudtam milyen munkám lesz, és 
mire kell odafi gyelni, azt láttam, hogy sok a tennivaló minden téren. Hála Istennek 
sok becsületes idôs presbiterrel dolgoztam együtt, akik sokat segítettek. Jó szándékuk, 
a segíteni akarásuk és a becsületes életük példa volt számomra. Sok információhoz ju-
tottam az egyházközség múltját illetôen. Az elôdeink Trianon után igyekeztek egy-
házközséget létrehozni és megépítették a templomot is. Jó és kevésbé jó tapasztalatot 
szereztem az egyházmegyében és a nagy református összejöveteleken mindig szívesen 
vettem részt. Az egyházközség elôjáróit sok feladat várta, az épületeket fel kellett újí-
tani (parókiát, templomot, gyülekezeti épület), amit tisztességgel megcsináltunk. Sok 
feladat mellett a templomba járó emberek lelkét is kellett segíteni, mert nem min-
denkinek van erôs lelke, sokan rászorultak a lelki segítségre. 21 letöltött fôgondnoki 
év után sok gyülekezeti taggal tartok személyes kapcsolatot. Sok tervemet megvaló-
sítottuk, az iskolám is sokat segített az egyházközségnek a technikai munkában. De 
harcoltam azért is, hogy az egyházközség segítsen a rászorulókon. Sajnálom, hogy né-



177

hány tervemet nem tudtam megvalósítani. A becsületes, tisztességes egyháztagoknak 
köszönöm a segítséget! Az alábbi idézet legyen mindenki számára fontos és mindig 
tartsa szem elôtt.

Máté Evangéliumában olvasható: „Nem az Isten szerint gondolkozol, hanem 
az emberek szerint.Ezért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, ha-
nem a könyörülô Istené.” (Róm 9,16)

Antal Józsefné Major Eszter (Hetény, 1947. szept. 14.) 8 hó-
napos volt 1948 áprilisában, amikor áttelepítették a családot Mór-
ra, itt konfi rmált 1961-ben. 1962-ben költöztek Komáromba, 
ahol szülei építkeztek. 1973-ban elvégezte Sopronban a Felsôfokú 
Óvónôképzôt. Komáromban, a Dobi István Gyermekvárosban 
dolgozott óvónôként, majd annak megszûnése után a Gyermek-
védelmi Szakszolgálat III. számú családi házánál volt nevelô. Öz-
vegy, férje Antal József volt, két gyermekük született, József And-
rás és Mónika, ôket Komáromban keresztelte Gyulay Imre lel-
kész. 2006-tól a Nôszövetség tagja, 2009-tôl iratterjesztô és 
2011-tôl presbiter.

Ács Lajosné Papp Julianna (Naszály, 1954) 
„Református magyar vagyok,
amíg élek, az maradok. 
Megígérem, megfogadom,
hogy hitemet holtig vallom! Ámen”
Vallását gyakorló családba született. Édesapja Papp Béla, édes-

anyja Czunyi Erzsébet volt. Felmenôi közül anyai nagyapja, édes-
apja, nagybátyái, keresztapja a szônyi egyház tisztségviselôi voltak. 
Gyermekként Szônyben nagyon szeretett Kôhalmi Mariska néni 
vasárnapi iskolájába járni. 

1967. április 30-án konfi rmált a szônyi református templomban. Ezt 
követôen is rendszeresen részt vett az istentiszteleteken. Ács Lajossal kötött 
házasságot, egy gyermekük született, Judit Erzsébet. Almásfüzitôn élnek 
református férjével együtt. Gyermeküket Komáromba járatták hittanra, így 
kerültek a komáromi gyülekezet közösségébe. Lányukat hitben nevelték fel. 
Középiskolás korában tagja volt az énekkarnak. Könyvtárosként dolgozott 
nyugdíjazásáig. Diakóniai, jószolgálati feladatokat is ellát, de szükség ese-
tén a templom körüli tennivalókba is besegít. Tagja a komáromi egyházi 
énekkarnak. Örömmel szolgálja az egyházat férjével együtt, hálát adva az 
Úrnak megtartó kegyelméért. 1999 óta a komáromi egyházközség presbi-
tere.141

141 Adatközlô: Ács Lajosné. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
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Dr. Kôváry Borbála (Gyöngyös, 1939. június 23.) tiszte-
letbeli presbiter, a Nôszövetség elnöke. 1948-ban Komárom-
ba költöztek, amikor édesapja, Kôváry Sándor (1909-1997) a 
Méntelepen kapott állást, a pénzügyi vezetô lett Merényi Fe-
renc Méntelepvezetô mellett. Kôváry Borbálával Számadó 
Emese beszélgetett 2017. március 12-én.
Ôsi református családból származom, még gályarab ôsöm is van. 
Komáromban jártam református elemi, majd általános iskolába, 
ezt követôen a tatai Mezôgazdasági Technikumban érettségiztem 
1958-ban és még ebben az évben felvételt nyertem a Kertészeti 
Egyetemre, Budapestre.

1963-ban végeztem el az egyetemet, egy-két évet a mezôgazdaságban dol-
goztam, majd tovább tanultam nappali tagozaton, a Gödöllôi Agrártudomá-
nyi Egyetemen, mezôgazdasági tanár lettem. 2 évig tanítottam Kalocsán, Vil-
lányban és Pécsváradon kertészeti ismereteket. 1970 szeptemberében elhelyezked-
tem a Takarmánytermesztési Kutatóintézet, Iregszemcse, Bicsérdi telepén. La-
boratóriumban dolgoztam, szójanemesítéssel foglalkoztam. A mikrobiológiai la-
bor vezetôje lettem, innen is mentem nyugdíjba 1995-ben. Közben Gödöllôn a 
Mikrobiológiai tanszéken növénynemesítés témakörben doktoráltam. Mindig 
a komáromi református egyház kötelékébe tartoztam, mivel a szüleim itt lak-
tak. Gyöngyösön kereszteltek, de már itt konfi rmáltam nt. Trombitás Dezsô es-
peres úrnál. Nyugdíjba vonulásomkor intenzíven bekapcsolódtam a gyülekezeti 
életbe és az 1996-ban megalakult Református Nôszövetség a vezetôjévé válasz-
tott. 2015-ben Zsindelyné Tüdôs Klára díjat kaptam. A Nôszövetség kezdetek-
ben minden hónap elsô vasárnap délutánján tartotta összejöveteleit, ekkor mint-
egy 40 fô volt a létszámunk. Ma kb. 16-an vagyunk, fô tevékenységünk a temp-
lom és a gyülekezeti ház rendbetétele, szeretetvendégséghez ételek készítése, gyü-
lekezeti betegek látogatása, ezt úgy oldjuk meg, hogy mindenki a lakókörnyezeté-
ben lakókat látogatja, kézimunkákat készítünk a templomnak, van már 4 gar-
nitúra úrasztali és perselyasztali terítônk, ebbôl 2 írásos hímzésû, 1 kalocsai min-
tás fehér hímzésû és 1 fekete a böjti idôszakra és a konfi rmandusok bibliájára is 
írásos mintával hímzett borítót készítünk. A Dunaalmási gyermekotthont is tá-
mogatjuk, olyan fi úgyerekeket látogatunk, akiket a hozzátartozóik nem keresnek, 
mi vagyunk a „Komáromi mamák”.

Gáborné Kôvári Klára (Komárom, 1950. november 5.) a MOL-ban, majd 
a Körzeti Földhivatalban Komáromban térképtárosként dolgozott 36 évig, in-
nen is ment nyugdíjba. Gyermekei Nimmerfroh Ferenc és Nimmerfroh Klá-
ra, második férje, Gábor Miklós, akivel 2002. február. 9-én házasodtak össze. 
1988-tól presbiter. 

Horváth Józsefné Töröttô Zsuzsanna (Bátorkeszi, 1942. szeptember 2.) 
Közgazdasági Technikumban érettségizett 1960-ben. 1963-ban kötött házas-
ságot Horváth Józseffel, három gyermekük született, Zsolt, Levente és Zsu-
zsanna. A Komáromi Nyomda Vállalatnál dolgozott adminisztrátorként, majd 
az OTP Kisbéri fi ókjában számviteli ügyintézôként. A Kisbéri Református 
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Egyházban 1992-97-ig volt presbiter, a Komáromi Református Egyházban 
1999-tôl.

Kekkné Czunyi Vilma (Mocsa, 1953. január 18.) a tatai Eötvös József Gim-
náziumban érettségizett 1967-ben, ezt követôen a Budapesti Mûszaki Egyetem 
Vegyészmérnöki Karán diplomázott 1974-ben. A MOL Nyrt-nél dolgozott, 
ezután a MOL-LUB Kft-nél MEO-mérnök volt, Áruforgalmi vezetô. 1982-
ben férjhez ment Kekk Gyulával, két gyermekük született, Edina (1983) és Ba-
lázs (1985). 1996-tól a Református Nôszövetség titkára, 2000-tôl presbiter és 
2012-tôl egyházmegyei bíró.

Kovács Mihály (Komárom, 1950. augusztus 19.) Komáromban járt ál-
talános iskolába, majd 1968-ban géplakatosként végzett az Ipari iskolában. 
1972-1978-ig Technikus Minôsítô, 1980-ban MÁV Tisztképzô iskolát vég-
zett. 1980-ban feleségül vette Molnár Évát, két gyermekük született, Eszter 
(1981) és Mihály (1983). 1964-1972-ig a Lenfonó és Rostkikészítô Vállalat-
nál volt géplakatos, 1972-1973-ig a Magyar Vagon és Gépgyárban volt la-
katos, 1973-2005-ig a Magyar Államvasutaknál mozdonyvezetôként dolgo-
zott, 2000-tôl már nyugdíj mellett. 1964-ben konfi rmált, azóta gyülekeze-
ti tag. 1999-tôl presbiter.

Lôrincz Istvánné Endrédi Ágnes (Komárom, 1945. január 24.) köz-
gazdasági Technikumban érettségizett 1963-ban, 1983-ban mérlegképes 
könyvelôi tanfolyamot végzett. A Komáromi Építôipari Szövetkezetnél dol-
gozott 12 évet, majd a Komáromi ÁFÉSZ-nál 16 évet, végül a Komáromi 
Polgármesteri Hivatalnál 10 évet, innen is ment nyugdíjba. Családi állapotát 
tekintve özvegy. 2000-tôl presbiter, 2005-tôl a gyülekezet pénztárosa. Ág-
nest Trombitás Dezsô keresztelte 1953. május 31-én és Gyulay Imrénél kon-
fi rmált 1957. június 2-én.

Mészáros Imre (Szentpéter, 1945. május 10.) 1970-ben végzett a moson-
magyaróvári Agrártudományi Egyetemen. Ácson az „Egyetértés” Mgtsz. 
fôállattenyésztôje volt, jelenleg a Fiorács Kft. ügyvezetô igazgatója. A komá-
romi református egyház presbitere. Édesapja, Mészáros Bálint Komáromban, 
nagyapja és dédapja Szentpéteren voltak presbiterek.142

Nagy Zsigmond (Ács, 1940 július 25.) közlekedésgépésze-
ti technikumot végzett, a Gyôri Vagongyárban minôségi ellenôr, 
a Komáromi Kôolajipari Vállalatnál szállítási vezetô, a Komáromi 
Termelôszövetkezetnél mûszaki vezetô volt, majd a SOLUM Zrt. 
mûszaki igazgatója lett. 2004 óta presbiter.143

142 Adatközlô: Mészáros Imre
143 Adatközlô: Nagy Zsigmond 
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Nemes Andrásné Hörömpöli Zsuzsanna (Szôny, 1953. 
július 22.) 1975-ben végezte el a Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemet. A komáromi Lenfonógyárban, a késôbbi 
Hungaro-Len Fonalgyártó és Szolgáltató Kft-nél helyezke-
dett el, amelynek igazgatójaként ment nyugdíjba 2011-ben. 
1975-ben férjhez ment Nagy Andráshoz, két gyermekük 
született, Krisztina és András. Nemes Andrásné 1999 óta 
tagja a komáromi református egyház presbitériumának, a 
2001-ben alapított Kecskés Társaság elnöke és a 2013-ban 
Komárom Város Önkormányzata által életre hívott Komá-
romi Értéktár Bizottság tagja.

A presbitérium feladatáról és társadalmi szerepvállalásáról Számadó Eme-
se kérdezte.

A presbitérium, mint az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfára, felügye-
li az egyházközség lelki életét és gazdálkodását. Elkészíti az egyházközség költség-
vetését és zárszámadását.  Elfogadja a választói névjegyzéket, felsôbb egyházi szer-
vezetbe képviselôket választ. A presbitérium bizottságokat hoz létre, a diakóniai 
munkára, az ingatlanok mûszaki felügyeletére, a könyvelés ellenôrzésére pedig 
számvizsgáló bizottságot.  Amennyiben lelkipásztorváltásra kerül sor, akkor a 
presbitérium „keresi meg” az alkalmas jelöltet. Mûködik a presbitérium mellett a 
Nôszövetség, a szeretetszolgálatok és a szép rend megszervezésére. Az egyházközség 
elnöksége (lelkipásztor, fôgondnok, gondnok) igény szerint hívja össze a presbitéri-
umot,  általában egy évben 8-10 alkalommal. Minden megtárgyalt kérdést szava-
zással  zárunk le, amelyrôl határozat születik, a határozat bekerül az egyházköz-
ségi jegyzôkönyvekbe. A presbitert a választójoggal rendelkezô egyháztagok választ-
ják, 6 évente. A Választási Bizottság gyûjti be a gyülekezeti tagoktól a személyek-
re tett javaslatokat, azokat jelenti a presbitériumnak, majd a presbitérium össze-
állítja a jelöltek listáját. Ha lezajlott a választás, akkor az újonnan megválasztott 
presbiter esküt tesz a gyülekezet elôtt. Az eskü szövege:„Én ... esküszöm az élô Is-
tenre, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten, hogy 
presbiteri tisztemben híven és igazán eljárok; egyházunk törvényeit megtartom s a 
rám bízott feladatokat pontosan teljesítem; a gyülekezetben az igaz keresztyén hit 
és a tiszta erkölcs fenntartásán, a gyermekeknek református keresztyén vallásuk-
ban való nevelésében, a szegények és elhagyatottak gondozásán buzgón munkálko-
dom; az egyházi fegyelmet Isten igéje és a törvény alapján személyválogatás nélkül 
gyakorlom; az egyházközség szellemi és anyagi gyarapodását elômozdítani igyek-
szem; az egyház javát a magam hasznának elébe helyezem és minden igyekezetem-
mel azon leszek, hogy magamat egész életemmel Jézus Krisztus alázatos szolgájá-
nak, s református keresztyén anyaszentegyházunk hû tagjának bizonyítsam. Isten 
engem úgy segéljen!”

A Nôszövetségnek nem vagyok tagja, de nálunk az a szokás, hogy amikor pl. 
a Nôszövetség a hajléktalanoknak visz ételadományt, akkor bárki, tehát én is sü-
tök valamit, tehát a segítés nem tagság kérdése. A presbiterek, a nôszövetségi ta-
gok és a gyülekezeti tagok között igen magas számban vannak a felvidéki kite-
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lepítettek, illetve azok leszármazottai, pl. a Mészáros-család, a Tokodi család, 
a Vincze és a Dóczé családok, velük alapítottuk meg 2001-ben a Kecskés Lász-
ló Társaságot. Közülük többen már sajnos elhunytak. 2001-ben a Kecskés-csa-
lád (Kecskés Lászlóné Margit néni és a lányai, Kecskés Ágnes és Júlia) kérésé-
re fôgondnokunk, Bocskáné dr. Nagy Júlia beszélt velem az alapítandó társaság-
ról elôször, majd a gyülekezet Máté László vezetésével egy emberként állt mun-
kánk mellé és ez így van ma is. Esperes úr alapítványunk egyik alapítója, hiszen 
a kitelepítettek nagy része református hitet vallott. A kisebbik, tehát római ka-
tolikus ág is képviselteti magát társaságunkban, mert alapítványunk másik ala-
pítója Vermes Gáborné Erzsébet volt, tagjaink közül ismert katolikus Szombath 
Gáborné (férje családi ága odaáti származású) és Treuer Sebestyénné Marika, 
aki sajnos már elköltözött Komáromból. Elsô rendezvényünk helyszíne is a mi re-
formátus templomunk volt, s minden szervezésnél aktívan segítettek a presbitéri-
um és a Nôszövetség tagjai.

Ollé Zsigmond (Dunaalmás, 1948. július 17.) fôiskolát végzett, a MÁV-
nál dolgozott és onnan is ment nyugdíjba. Felesége Herczeg Kornélia, három 
gyermekük van, Tamás, Ágnes és Szabolcs. 1994-tôl a református egyház pres-
bitere.144

Pintér Imréné (Szôny, 1961. április 27.) a Jókai Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd laborasszisztensnek tanult Tatabányán. A komáromi Selye János 
Kórházban dolgozik laborasszisztensként. Özvegy, két gyermeke van, Orsolya 
és Rudolf. 1999-tôl presbiter.145

Süveg András (1955. június 29.) nyolc általánost végzett, nôtlen. Katonai 
szolgálatát 1977-1979-ig töltötte. Dolgozott a Komáromi Nyomdában, a Len-
fonógyárban, a Vízmûnél, az ÉPFU nyergesújfalui telepén, jelenleg nyugdíjas-
ként a Kultsár István Szakközépiskola portása. 1990 óta presbiter.146

Szabó János (Ács, 1944. február 08.) 1962-ben Közgazdasági Techniku-
mot, 1976-ban Gépipari Mûszaki Fôiskolát végzett. 1968-ban feleségül vette 
Miskolczi Ilonát, két fi úk született, Zsolt és Attila. Dolgozott az ÉPFU-nál, a 
RICO Kötszermûveknél, az MHSZ-nél, a Mobilitás Kft.-nél, a Zsikla Autós-
iskolánál és a Süveg Autósiskolánál. 1999-tôl presbiter.

Thoma László (Szôny, 1956) Komáromban a Petôfi  Sán-
dor Általános iskola elvégzése után, a Jókai Mór gimnázium-
ban érettségizett. 1974-ben kötött házasságot Belcsák Olgá-
val, két gyermekük született, Ágnes és László. Ágnes a szônyi 
Bozsik József Általános Iskola igazgatója, László a Gazdag-
réti Református Gyülekezet lelkésze. A Magyar Államvas-
utaknál helyezkedett el, több helyen dolgozott (Komárom, 
Nagyigmánd, Budapest).

144 Adatközlô: Ollé Zsigmond 
145 Adatközlô: Pintér Imréné 
146 Adatközlô: Süveg András
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A vasútnál végigjárta a ranglétrát, elvégezte a szükséges iskolákat, a vas-
úti tisztképzôt. Jelenleg a MÁV–START Zrt. Gyôr telephelyvezetôjeként 
végzi munkáját. Kis korától fogva érdekelte a zene, a komáromi zeneiskola 
második növendéke volt, zongorázni és csellózni tanult. Tagja a Concordia 
Vegyeskarnak, a komáromi evangélikus és református énekkarnak, a szônyi 
református énekkarban is sokat szerepelt. 2007-ben a Nyugat Magyarorszá-
gi Egyetem Apáczai Csere János Fôiskolai Karán mûvelôdésszervezô diplomát 
szerzett. A szônyi református egyház presbitere volt 1997-tôl 2002-ig, gond-
nokként végezte feladatát 2000 – 2001-ben. 2012-tôl a komáromi református 
egyházközség presbitere.147 

Vödrös László (Szôny, 1945. április 9.) ipari vízvezetékszerelô, 
Székesfehérváron volt munkaszolgálatban. 1962-1969-ig a 
KOMÉP-nél, ezt követôen a 2005-ben történt nyugdíjazásáig a 
VÍZMÛ-nél dolgozott. 1958-1969-ig egyháztag, 1969-1976-
ig pótpresbiter, 1984-ig presbiter és azóta a Komáromi Refor-
mátus Egyház gondnoka. 1978-2002-ig egyházmegyei világi 
tanácsbíró volt. 

„Feladataim közé tartozik az egyházlátogatásokon és a lelkészválasztásokon való 
részvétel, hálaadás templomfelújításokért, évfordulókért, az áttelepített reformátusok 
hívása és a gyülekezetbe szervezése. Toronyóra javítása, naponkénti felhúzása, haran-
gozás kötéllel 2008-ig, ellenszolgáltatás nélkül, Isten dicsôségére.”

A komáromi 
presbitérium 
2006-2011

Ülnek: Kekkné 
Czunyi Vilma,
Antal Józsefné,

Ács Lajosné, 
Horváth 
Józsefné, 

Holdampf 
Lászlóné,

Bocskáné dr. 
Nagy Júlia
fôgondnok, 
Lôrinczné 

Endrédi Ágnes, Középsô sor: Nemes Andrásné, Dóczé János, Vincze Mihály, Szabó János, 
Máté László esperes, Pénzes István, Szûcs Béla, Pintér Imréné, Kôhalmi Pál
Hátsó sor: Thoma László, Kovács Mihály, Mészáros Imre, Nagy Zsigmond, 

Süveg András, Vödrös László

147 Adatközlô: Thoma László és lánya, Thoma Ágnes. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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A komáromi
presbitérium
1999-2005

Elsô sor: Kekkné 
Czunyi Vilma,

Nemes Andrásné, 
Bocskáné dr. Nagy

Júlia fôgondnok, 
Máté László lelkész, 

Vödrös László 
gondnok, Ács Lajosné, 

Pintér Imréné.
Második sor: Szücs 

Béla, dr. Szônyi 
Lászlóné, Lôrincz 

Istvánné, Gáborné Kôvári Klára, Horváth Józsefné, Tóth Károly; Állnak elsô sorban:
Csóka Gyula, Pénzes István, Ollé Zsigmond, Herczegh Tibor, Bordács Zoltán; Állnak hátsó 

sorban: Mészáros Bálint, Vincze Mihály, Dóczé János, Szabó János, Kovács Mihály

Volt presbiterek
nemes Asztalos Béla (Komárom, 1867 – Komárom, 1928) 
középiskoláit Komáromban, az egyetemet Budapesten 
végezte. Közigazgatási pályáját Ógyallán kezdte mint 
gyakornok, majd a tatai járásban volt szolgabíró. Ezt 
követôen Komárom Vármegyei fôjegyzôjévé, 1918-ban 
pedig vármegyei alispánná választották. Ezt a tisztséget 
az Esztergom megyével való egyesítésig viselte, ô volt 
Komárom vármegye utolsó alispánja. Katonai szolgálatát 
a varasdi ulánus ezrednél és a váci honvédhuszároknál 
teljesítette és mint hadnagy szerelt le. 

Elnöke volt a Jókai Egyesületnek, valamint tanácsbírája a református egy-
háznak és tulajdonosa a II. o. polgári hadi érdemkeresztnek. Sírja a dél-ko-
máromi temetôben található. Édesapja: Asztalos Aba kúriai bíró, édesanyja: 
breznóbányai Mikovényi Lujza volt. Felesége, aranyosi Aranyossy Margit, aki-

nek nemessége az 1200-as évekre nyúlik vissza.148

felsô- és alsóbelkai Bátky Vince (Ács, 1889 - ? ) középiskoláit Tatán, Pá-
pán és Nagykörösön végezte. Ezt követôen gazdasági Akadémiára járt Debre-
cenben és Magyaróvárott, ahol 1912-ben végzett. Mint gazdasági segédtiszt a 
gróf Károlyi uradalomban Nagymágócson, Bajokon és Érden dolgozott. Köz-
ben jogot tanult Budapesten, ahol 1922-ben szerzett diplomát. Ebben az év-
ben nyitotta meg ügyvédi irodáját Komáromban. Családja az 1600-as évek óta 
Komáromban élt, egyébként Gömör megyei eredetûek. A református egyház 

148 Osváth 1938, 679. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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ügyésze és a Komáromi O.K.H. fi ók ügyésze, levente egyesületi tag volt. Nagy 
sportember volt, fi atal korában atletizált.149 

zétényi Dr. Csukás István (Észak-Komárom, 1896 – Dél-
Komárom, 1968) családja II. Ulászlótól 1499-ben nyert 
nemességet. A komáromi bencés gimnáziumban érettségizett, 
majd fôiskolai tanulmányait Budapesten, Pozsonyban és 
Kolozsvárott végezte. Az elsô világháborúban a 14. gyalogezred 
kötelékében a román és az olasz frontokon harcolt, mint 
zászlós szerelt le. A Károly csapatkereszt tulajdonosa. 1927-
ben feleségül vette Bangó Annát, gyermekeik Anna Hilda 
(1928), Éva Erika, (1930) és István József Béla (1932). A jogi 
egyetem elvégzése után elsôször Ácsteszéren, majd felvidéki 

településeken volt gyakornok.
1918-ban kezdett dolgozni a Komárom városi rendôrségen mint közigaz-

gatási, majd rendôrségi fogalmazói gyakornok. 1919-tôl Komárom város 
aljegyzôje, 1925-tôl fôjegyzôje. A Komáromi Református Ifjúsági Egyesület 
és a Népmûvelôdési Bizottság alelnöke, valamint a református egyház pres-
bitere volt. 1944. október 17-én letartóztatták. Az ifjabb Wojtowicz és még 
egy nyilas vitték el hivatalából a Monostori erôdbe. Ôt azonban néhány társá-
val együtt 3 nap múlva szabadon engedték. 1945 után osztályidegenként me-
nesztették a közigazgatásból, nyugdíjba vonulásáig különbözô helyeken fi zi-
kai munkát végzett. Sírja a dél-komáromi temetôben található.150

149 Osváth 1938, 691. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
150 Szerk.: Számadó Emese: Komárom 1938-1945. A Felvidék visszacsatolása és komáromi kö-

vetkezményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében. Komárom 2011, 98; Osváth 
1938, 711. 
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Dóczé János (Komáromszentpéter, 1941 – Tatabánya, 2015) általános isko-
láit Komáromban, a Petôfi  Sándor Általános Iskolában végezte, majd Gyôrben 
szakmunkásképzô iskolában asztalosnak tanult. 1968-ban Komáromban kö-
tött házasságot Pintér Idával, két gyermekük született, Katalin és Erika. Az 
Építôszövetkezetnél dolgozott Komáromban. A komáromi református egy-
ház presbitere volt 2011. december 4-ig, ekkor 30 hûséges szolgálatáért pres-
biteri emléklapot adományoztak számára. 2011-tôl haláláig tiszteletbeli presbi-
ter volt.151

Dr. Jakus Benô (Endrôd, 1888 - ? ) középiskoláit Debrecenben, egyetemi ta-
nulmányait Budapesten végezte. 1914-ben lépett a MÁV kötelékébe. Mosonban 
kezdett dolgozni, majd 1916-ban Komáromba került, állomásfônöknek nevez-
ték ki.

Közben volt oktató és vezénylô tiszt is. A Polgári Társaskör elnöke, vá-
rosi képviselô testületi tag, a TESz tagja, a komáromi református ifjak egye-
sületének elnöke, a református egyház presbitere, a komáromi Vasutasok 
Önsegélyezô Egyesületének elnöke is volt. Felesége: Bayer Róza, a református 
nôegylet alelnöke, gyermekük: István.152

Kecskés László (Észak-Komárom, 1913. szeptember 7. – 
Dél-Komárom, 1995. október 25.) ôsi komáromi családban 
született. Felmenôi között voltak a török idôkben nemességet 
kapott szekeres gazdák és vízimolnárok voltak. 1919 és 1923 
között a Komáromi Községi Elemi Népiskolában, ezután a 
nagyhírû komáromi bencés gimnáziumban tanult. Hegedült 
és bekapcsolódott a cserkészmozgalomba. 1931-ben érettségi-
zett és a Városházán kezdett dolgozni, mint számvevôségi be-
osztott. 1940-ben feleségül vette Bazsánt Margitot Dél-Ko-
máromból, két lányuk született, Ágnes (1942) és Júlia (1945). 
Rákerült az áttelepítésre kijelöltek listájára, ezért 1946-ban 
Dél-Komáromba költözött.
1948-ban a Városházán kezdett dolgozni fôkönyvelôként, 1952 januárjában 
a Komáromi Ruházati és Szolgáltató Kisipari Szövetkezet könyvelôje, 1956-
tól 1973-ban történt nyugdíjba vonulásáig a Komáromi Épületkarbantartó 
Kisipari Termelô Szövetkezett fôkönyvelôje volt. Már igen korán 
bekapcsolódott, pontosabban alakítója lett a város kulturális életének. 
1963-tól a város megbízásából szervezte a komáromi múzeum ügyét, 1965. 
május 1-jétôl pedig a megalakítandó Klapka György Múzeum tiszteletdíjas 
vezetôje, majd a létrejövô Klapka György Múzeum vezetôje volt haláláig. 
1975-1994-ig a Múzeumbarát Kör vezetôje. Számos helytörténeti könyv 
írója, közülük kiemelkedik a Komáromi mesterségek (1978), Komárom 
az erôdök városa (1984). Mindemellett aktív közéleti ember volt, elnöke 
volt a Klapka Alapítvány Kuratóriumának és a Komáromi Közgyûjteményi 

151 Adatközlô: Felesége, Dóczé Jánosné. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
152 Osváth 1938, 764. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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Alapítványnak, alapító tagja – az azóta sajnos már elhalt – Városszépítô 

Egyesületnek.
A református egyház fôgondnoka volt haláláig. 1992-ben megkapta a Pro 

Urbe Komárom díjat, majd a díszpolgári címet a Duna mindkét partján (1994-
ben Dél-Komáromban, 1995-ben Észak-Komáromban); helytörténeti munká-
ja elismeréseképpen 1993-ban a Bél Mátyás-díjat; valamint Komárom-Eszter-
gom Megye Alkotó-díját.

Konkoly-Thege Béla (1853 – 1934) középiskoláit Pápán végezte, 1871-
ben érettségizett. Az egyetemen minden szigorlatát kitüntetéssel tette le. Ezt 
követôen igazságszolgáltatási pályára lépett. 27 évesen korában már albíró volt 
Esztergomban, 29 éves korában már törvényszéki bíró Komáromban. 1913-
ban ment nyugdíjba, de nem tudott tétlen maradni, mert csakhamar ügyvédi 
irodát nyitott. Így lett elsô ügyvédje a csonka városrésznek. Számtalan egyesü-
letnek alapító, vagy választmányi tagja volt. Negyven évig a komáromi refor-
mátus egyháznak fôgondnoka (Észak-, majd Dél-Komáromban), majd a du-
nántúli egyházkerület tanácsbírája és világi aljegyzô, a komáromi és a budapes-
ti országos református ifjúsági egyesület elnöke volt. Nevéhez fûzôdik az esz-
tergomi református egyház megszervezése is, melynek elsô propagálója, mint 
esztergomi albíró ô volt. Gyermekei: Konkoly – Thege Gizella, dr. Konkoly 
– Thege István fôszolgabíró, Konkoly – Thege Matild és Konkoly - Thege 
Miklós fômeteorológus.153

Koppány (Kolpaszky) János (Nagybecskerek, 1880 - Komárom, 1937)
Nagybecskereken kórházi tisztviselôként dolgozott. A megszálló szerbek 

izzó magyarságáért kiutasították, mint menekült családjával került Komárom-
ba, és állott a város szolgálatába. Városi végrehajtóként dolgozott, a komáro-
mi református egyház presbitere volt. Felesége Koppány Jánosné, gyermekei: 
Irma, Erzsébet, Sándor, László és Márta.154

Luka Sándor
MÁV felügyelô volt, nyugdíjba vonulása után trafi kot nyitott a Jókai 
liget szélén.155 A Komáromi Református Egyház presbitere volt.

153 KMH 1934. szeptember 1. (VI. évf. 35. sz.)3. Írta, gyûjtötte : Turi Zsolt
154 KMH 1937. november 20. (IX. évf. 47.szám) 5 .
155 Számadó Emese: Új-Szônytôl Komáromig. A komáromi ipar, iparosok, kereskedôk és 

vendéglôsök története (1896-1951) Komárom 2014, 42.
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Martsa Endre a komáromi bencés gimnáziumban tanult, 
majd pénzügyi tanfolyamot végzett. Ezt követôen az észak-ko-
máromi pénzügyi és adóügyi hivatalban dolgozott. 1916-ban 
megnôsült, Boros Margitot (1890 – Dél-Komárom, 1962) 
vette feleségül. 1919-ben át kellett jönniük Magyarország-
ra, a Selyemgyár egyik raktárhelyiségében laktak. Itt volt a 
Számvevôségi Hivatal, ahol számtisztként dolgozott. Késôbb a 
tisztviselôtelepen kaptak lakást, majd a Táncsics Mihály utcába 
költöztek egy családi házba. 

Ez volt akkor a város északi széle, velük szemben volt a “libalegelô”, ahon-
nan leláttak egészen a vasútig. Ezt követôen a Papp-udvarba kerültek, az 
Igmándi útra. Itt született 1924-ben született kislányuk, Martsa Zsuzsa. 1939. 
július 1-jétôl a számvevôség vezetôje lett. A Komáromi Református Egyházi 
presbitere volt.156

Mészáros Bálint (Komáromszentpéter, 1923 – Komárom, 
2005) az elemi iskolát szülôfalujában végezte, a katonaidejét a 
Komáromi Méntelepen töltötte. 1946-ban otthon feleségül vet-
te Kosdi Klárát, 1947. május 10-én megszületett elsô gyerme-
kük, Imre és még aznap megkapták a Fehér lapot, hogy men-
niük kell Magyarországra. Páriba telepítették át ôket, 1952-ben 
azonban visszajöttek ide, Komáromba, hogy közelebb legyenek a 
szülôföldhöz. A Széchenyi Közgazdasági Technikum esti tagoza-
tán érettségizett.

A Mezôkernél helyezkedett el, kocsikísérô, fölvásárló, kirendeltségvezetô-
helyettes, végül Tatabányán kirendeltség-vezetô lett. Ideköltözésük óta tag-
ja volt a komáromi református gyülekezetnek, 1992-ben presbiternek válasz-
tották. 

Feleségét, Mészárosné Kosdi Klárát (Komáromszentpéter, 
1930 – Komárom, 2004) 14 évesen több falubeli lánnyal együtt 
összeszedték a németek és magukkal vitték, hogy ápolónôt képez-
zenek belôlük. A szülôk elôször igyekeztek elbújtatni a lányokat, de 
fegyverrel kényszerítették ôket a kiadásukra. Itthon a tiszteletes út 
kikísérte ôket és minden lánynak adott egy „Új Testamentomot”, 
amit Klára haza is hozott.

156 Számadó 2011, 101-102.

Mészáros 
Bálintné
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Örök emlék Németországból:
Keszegh Irén, Major Klári,
Holecz Mária, Kosdi Klári elôl
jobb szélen), Dóczé Aranka,
Gerendás Mária és Ágoston Pál

Naplójuk tanúsága szerint sokfelé vitték ôket, végig a front elôtt haladtak, 
így nem volt idejük a képzést megtartani. Hamburgban érte utol ôket a há-
ború vége, a Vöröskereszt adott nekik ruhát és élelmet, úgy indultak haza, A 
napló utolsó bejegyzése Komáromszentpéteren, 1945. december 23-án író-
dott, ekkorra értek haza.157

Papp Gábor (1886, Új-Szôny 
1958, Komárom) édesapja, Papp 
Sándor 1884-ben alapított asztalos 
mûhelyében tanulta ki a mestersé-
get. 1908-ban felszabadult és tudá-
sát külföldön tökéletesítette: elôször 
Berlinben dolgozott az I C Pfaff 
Bútorgyárban asztalos segédként. 
Tehetségét látva hamarosan a cég 
tervezôirodájába került. Innen Pá-
rizsba ment, ahol bútor-restaurálást 
végzett, stílbútor készítést tanult.

Az elsô világháború elôtt jött 
haza és 1915-tôl édesapja Igmándi út 12. szám alatti mûhelyét fejlesztette to-
vább. Részt vett a polgári iskola szakmunkáiban, ô készítette a református 
templom szószékét, a keresztelô medencét és késôbb, a háború után hála-aján-
dékként, hogy megmenekültek a bombatalálattól, a csillárt is. Ô készítette a vá-
rosháza dísztermébe a bútorokat, melyek jelenleg az észak-komáromi városhá-
zán találhatók. 1930-ban a mérnöki hivatalba készített gyûjteményi, tervtári, 
irattári, írószertári szekrényeket, kezelôasztalt és várakozópadot. A cég 56 ta-
noncot szabadított fel, 10 segédet és 2 tanoncot foglalkoztat. 

Egy idôben foglalkozott a komáromi tulipános ládákkal és egyéb tulipá-
nos bútorokkal: elôször felújította ôket, majd újakat is készített. A bútoro-
kat kissé kényelmesebbé tette és idôvel sajátos pingáló stílust alakított ki. Ké-
szítményei a Budapesti Nemzetközi Vásáron nagy sikert arattak. 1945-ben 

157 Adatközlô: Gyöngyösi Tamásné Mészáros Klára 
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mûhelye találatot kapott és elpusztult. Újra építette mûhelyét, szerzett 1-2 
gépet is, de 1950-ben államosították. A Komáromi Református Egyház pres-
bitere volt.158

Sebestyén András (Tata, 1880 - ? ) iskolái elvégzése után elôbb édesapja 
mellett gazdálkodott, majd 1908-ban a MÁV szolgálatába lépett. Komárom-
ban teljesítetett szolgálatot 1932-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1933-ban lett a re-
formátus egyház gondnoka. Édesapja Sebestyén Sándor gazdálkodó, édesany-
ja Harcsa Júlia volt. Felesége: Dávidházi Erzsébet, gyermekeik: András, Lász-
ló, Erzsébet és Lajos.159

Sulacsik Lajos (Solt, 1874 - Dél-Komárom, 1950) pályafutását 
1900-ban kezdte a vármegyei számvevôségen. 1904-ben lépett át 
a magyar királyi pénzügyi számvevôséghez. 1921-tôl a dél-komá-
romi számvevôségen dolgozott, innen ment nyugdíjba 1939 jú-
niusának végén, mint I.o. számvevôségi tanácsos, számvevôségi 
fônök.160

Súri József (Nemesócsa, 1884 - ?) iskolái elvégzése után a kereskedel-
mi pályára lépett és a fûszer- és csemege szakmában nyert szakképzettsé-
get. 1921-ben lett önálló kereskedô, amikor megalakította saját üzletét Ko-
máromban. Az elsô világháború alatt a 6. vártüzérezred kötelékében 56 hó-
napon át küzdött a hazájáért, s mint a bronz vitézségi érem tulajdonosa sze-
relt le. A református egyház presbitere, a Kereskedelmi Egyesület tagja és he-
lyettes háznagya. Felesége: Horváth Teréz, gyermekeik: Sándor, József, Fe-
renc, Lenke és Ida.161 

Szenczy Mihály (Ete, 1878. június 18. – Komárom, 1959) 
Rév-Komáromban Varga István vízimolnárnál tanulta a molnár-
mesterséget, majd örökségébôl malomrészt vásárolt mestere hajó-
malmából. 1898-ban feleségül vette Varga István lányát, Karolint, 
gyermekeik: Jolán, Julianna, Karolin és Erzsébet. 1899-ben ipar-
igazolványt kapott. Az elsô világháborúban az 5. hidászoknál a 
román fronton teljesített szolgálatot, ahol megsebesült. A háború 
után Dél-Komáromban folytatta az ipart saját hajmalmában 1929-
ig, amikor a zajló Dunán való vontatás közben a vontatókötél el-
szakadt, a malom megrongálódott. Ez volt az utolsó komáromi 
hajómalom. Ekkor az Igmándi út 14. számú telkén villanyos mal-
mot alapított, amelyet 1952-ben államosítottak. A Signum Laudis 
kitüntetés birtokosa.

A város virilis képviselôje és az O.K.H. felügyelô bizottsági tagja volt. Ala-
pító tagja és elnöke, majd tb. elnöke a Komáromi Ipartestületnek. A Komá-

158 Számadó 2014, 33.
159 Osváth 1938, 874-875. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
160 Számadó 2011, 107.
161 Osváth 1938, 884. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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romi Református Egyház templomépítô presbitere, 1932-tôl fôgondnoka. Ez 
utóbbi tevékenységét a komáromi református templomban emléktábla jelzi.162

Dr. Tooth Zsigmond (Észak-Komárom, 1879. december 
2. – Dél-Komárom, 1928. október 13.) az elemi iskola 
elvégzése után 1900-ban érettségizett a Pápai Református 
Fôgimnáziumban. Tényleges katonai szolgálatát 1901/02-
ben az önkéntes 13. honvéd gyalogezrednél töltötte. A 
Budapesti Tudományegyetemen 1905-ben jogtudományi 
végbizonyítványt szerzett, majd szülôvárosa neves ügyvédi 
irodáiban ügyvédjelöltként dolgozott: 1907-1912-ig dr. 
Mihola Ferencnél, 1912-1914-ig dr. Peredi Gézánál. 1914-
ben jogtudományi államvizsgát, 1918-ban pedig doktorátust 
szerzett. Az államvizsga után Komáromban közgyámként és 

árvaszéki elôadóként kezdett dolgozni.
1914. augusztus 1-jén a m.kir. 31. népfelkelô honvéd-

gyalogezredhez tartalékos hadnagyként vonult be hadiszolgálatra Veszp-
rémbe. Augusztus 10-én az orosz frontra került, ahol többször is kitün-
tették: megkapta a Signum Laudist, valamint a Károly csapatkeresztet 
és fôhadnaggyá léptették elô. 1916. július 30-ig szolgált, súlyos betegen 
és maradandó egészségkárosodással tért haza a frontról. 1918-ban I. o. 
aljegyzôvé léptették elô. 1918. december 29-én megalakult Komáromban a 
Trommler-féle vigadó nagytermében a Független Köztársasági Párt, amely-
nek egyik jegyzôje lett. 1919. január 10-én a csehszlovák csapatok megszáll-
ták Komárom északi részét, így a déli városrész közigazgatás nélkül ma-
radt. A helyzet megszüntetésére Gaál Gyula h. polgármester 1919. janu-
ár 24-tôl tb. fôjegyzôvé léptette elô és helyettes tanácsnoki besorolásban a 
Komáromújvárosban felállított tisztviselô-kirendeltség vezetôje lett, és he-
lyettes polgármesteri jogokat gyakorolt. Az 1919. március 29-én megala-
kult városi direktórium vezetôje. A Komáromújváros törvényhatósági ki-
rendeltségen 1919. november 30-án tartott közgyûlésen helyettes polgár-
mesternek választották. 1922. június 21-én Komárom thjf. város fôispánja, 
187/1922 sz. határozatával „a polgármesteri teendôk végzésétôl” felmen-
tette. Feladatkörét ekkor Alapy Gáspár vette át, akit 1925. május 16-án 
polgármesternek választottak. Ô maga tanácsnokként dolgozott tovább, 
mint a Törvényhatósági bizottság tagja, egészen a haláláig. De nemcsak 
a városi közigazgatás megszervezésében szerzett érdemeket, hanem a re-
formátus egyház megalakításában is tevékenyen részt vett. Presbiter volt, 
s a Református Ifjúsági Egyesület érdemes elnöke volt. Továbbá elnöke 
volt a Komárom Újvárosi Hitelszövetkezetnek és társelnöke a Vasutas Kör-

162 Számadó Emese: „Komáromi Dunamalom kereke” -malmok, molnárok Komáromban és 
környékén. Kiállítási forgatókönyv. Komárom 2009. In: KGYM Adattára; Osváth 1938, 
884. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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nek. Még 1917-ben házasságot kötött Sulacsik Kornéliával, Sulacsik Lajos 
(1874-1950) fôszámtanácsos testvérével.

Az elsô világháborús hadszíntéren szerzett tüdôgümôkór, szívhûdés kö-
vetkeztében 48 éves korában hunyt el. „A megboldogultban a csonka város 
megalapozóját, nagy tudású és példás szorgalmú tisztviselôjét, kortársai pedig 
megértô, melegszívû barátjukat gyászolják.” – írták a korabeli újságok. Teme-
tésére október 15-én került sor, koporsóját a református egyház tanácster-
mében ravatalozták fel, majd a temetés napjának délutánján kivitték a temp-
lom elôtti térre, ahol lefolytatták a gyászszertartást a város egyesületei, tes-
tületei és a gyászoló közönség elôtt. A szertartáson jelen volt a helyôrség 
díszszázada, az egyházak, a tisztikar, az államrendôrség, a határrendôrség, 
az államvasúti kör, a pénzügyôrség és a tûzoltóság küldöttei. „A részvevô 
közönség soraiban voltak Huszár Aladár fôispán és Palkovics fôispán vezetésével 
a vármegye és a város tisztikara, Jánossy Károly pénzügyigazgató vezetésével a 
pénzügyigazgatóság képviselete, az ôsi Komárom jelenlegi tisztikara képviseleté-
ben Csizmazia György városbíróval az élén hattagú küldöttség vett részt a te-
metésen ….” A koporsónál Lôke Károly tatai református egyházmegyei es-
peres mondott beszédet, utána Szabó Kálmán dr. tiszti fôügyész búcsú-
zott „Magyar Komárom megalapozójától”, majd a temetôben, a kápolna mö-
götti sírjánál Sári Imre komáromi református lelkész mondott „költôi gon-
dolatokban gazdag, mélyen megható búcsúztatót.” Ifjú kora óta foglalkozott 
az irodalommal, pápai tanulmányai alatt számos díjat nyert. A reformá-
tus egyház megszervezésébôl is kivette a részét és elnöke volt a Reformá-
tus Ifjúsági Egyesületnek. 1925-ben az egyesület által szervezett Jókai-ün-
nepélyen ô mondta a megnyitó beszédet. A beszéd, a szintén elhangzott 
„Jókai” címû versével (melynek zárógondolatai: „Milyen jó, - hogy van is-
ten az Égben/ s Jókait adta örökre nekünk!”) és Gyôry Elemér „Jókai hagyaté-
ka” címû emlékbeszédével meg is jelent egy kis füzetben, Engländer Ferenc 
tatai könyvnyomdájában, 1925-ben. Korán munkatársa lett a Komáromi 
Hírlapnak, költeményeket és cikkeket írt, 1917-tôl publikálja a fronton írott 
verseit. Munkái két önálló kötetben is megjelentek: a „Cica a zsákban” címû 
füzetke és a „Mesél a csend” címû kötet, amelybe 55 versét válogatta be, 
ezek mind a fronton születtek és „A m. kir. 31. és 302. honvédgyalogezredbeli 
bajtársaim emlékének” ajánlotta.163

Egyházközeli személyek, Tanítók, Hitoktatók

potyáni Boldizsár István (Litér, 1896 - ? ) iskoláit Eperjesen, Szegeden, 
a tanítóképzôt Nagykôrösön végezte, oklevelét 1918-ban szerezte. A veszp-
rémi kir. tanfelügyelôségen kezdett dolgozni, majd Várpalotán, Vilonyán és 
Balatonszôlôsön ténykedett, majd ezt követôen 1927-ben került Komáromba. 

163 Rédli Margit – Számadó Emese: „Mesél a csend”. Dr. Tooth Zsigmond elöljárói és 
irodalmi munkássága. In: JAMK Évkönyv XVII. kötet. Tatabánya 2012, 146-158.
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1934-ben igazgatói címet szerzett. Az elsô világháborúban a 19. gyalog ezred-
ben az orosz fronton harcolt, megsebesült, hadnagyi rangban szerelt le. A Kár-
oly csapat kereszt, a sebesülési érem, az osztrák - magyar háborús emlékérem 
tulajdonosa. Az ifjúsági egyesület, a református énekkar vezetôje volt, a refor-
mátus egyház kántora, ipari iskolai tanító. Külön tanfolyamon iparrajziskolai 
és közismereti tantárgyak tanítására nyert képesítést. Felesége: Csabafi  Irén, 
gyermekeik: István és Árpád.164

Dózsa Ilona Ácson született, tanulmányait Pápán végezte, oklevelét 
1920-ban szerezte meg. Mûködését a farkasdi református iskolában kezdte. 
1923-ban lett a komáromi református iskola tanítónôje. A Leányegyesület 
vezetô alelnöke, népmûvelôdési elôadások rendszeres elôadója volt. Édes-
apja: Dózsa István, édesanyja Tót Eszter, akinek fi vére József dr. hôsi ha-
lált halt.165

Szôke Károly (1925 - ?) a Veszprém vármegyei Tapolcafôn született 1899. 
június 2-án. Földmûves családból származott, apja Szôke Károly, édesanyja 
Cseke Teréz. Az elemi iskola elsô osztályát Tapolcafôn végezte, majd átiratko-
zott a pápakovácsi református elemi iskolába. A középiskolát a Pápai Refor-
mátus Gimnáziumban végezte. 1917-ben katonának állt, s tiszti iskolát is vég-
zett. 1918 decemberében leszerelt, majd leérettségizett. 1920 ôszén beiratko-
zott a pápai református teológiai akadémiára. Az elsô lelkészképesítô vizsgát 
1924 szeptemberében, a másikat egy évvel késôbb tette le. 1924-tôl 1925-ig 
Mezôtúron volt hitoktató. Polgári iskolai hitoktatást végzett Komáromban és 
Körmenden. Köveskálon lelkipásztorrá választották 1927-ben. Feleségül vette 
Borostyán Lujza Juditot.166

164 Osváth 1938, 699. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
165 Osváth 1938, 718. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
166 Kránitz 2013, 1007-1009.
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A Szônyi Református Egyház167

Az egyházközség

A szônyi református egyházközség, mint anyaegyházközség 1624 óta áll 
fenn.168 Alapítási körülményei ismeretlenek. Az egyházi ún. Aranyoskönyv sze-
rint a 17. századi lelkészek az alábbiak voltak: Tolnai Borbély István,Darnai 
László György, Körmendi István, Alistáli Farkas Jakab, Tolnai Borbély Ger-
gely, Alistáli György, Csuzi Cseh Jakab és Rimaszombati István.

Az I. Lipót császár uralma alatt, a magyarországi ellenreformáció vádlott-
jai között két szônyi lelkész is volt.169 Az egyik Alistáli György, akit, mivel az 
abrenunciális170 nyilatkozatot megtagadta, Szelepcsényi György esztergomi érsek 
(1666-1685), az ellenreformáció tántoríthatatlan képviselôje által vezetett ítélôszék 
1674. március 5-én Pozsonyban gályarabságra ítélt. Alistáli Györgyöt és társait 
1676. február 12-én szabadította ki Michael de Ruyter holland admirális.171 Neve 
a gályarab prédikátorok debreceni emlékmûvén is látható. A másik Rimaszomba-
ti István szônyi lelkész volt, ôt az érsek a komáromi várbörtönbe záratta, ahonnan 
csak az egyházközség nyilatkozata és kezességvállalása után engedték ki. Csilléri 
István szônyi fôbíró, valamint esküdttársai és az egész falu 1692. május 7-én kelt 
magyar nyelvû nyilatkozata szerint Szombati István, mióta Szônyön van, „se az 
igaz Római anyaszentegyház, se pedig annak feje és tagjai ellen, se felséges Urunk ellen, 
azon szerint méltóságos esztergomi érsek ellen, se az egész katholikus egyházi, vagy vilá-
gi rendek ellen, soha, csak egy legkisebb gonosz szót, vagy rágalmazást nem mondott, elle-

167 A szônyi református egyház történetét a református egyház irattárában ôrzött Aranyoskönyv, 
valamint a Varjú István lelkész és Dobi István kurátorsága alatt 1842. december 20-án meg-
nyitott jegyzôkönyvekben található „A szônyi református egyház története” címû ismeret-
len kéz által írt tanulmány alapján készült (Továbbiakban: Varjú 1842), kiegészítve szakiro-
dalmi utalásokkal, és az egyházközség birtokában lévô jegyzôkönyvekkel, egyéb iratokkal. 
Feltehetôen e tanulmány alapján dolgozott Kállay Ödön (Adatok Szôny történelméhez. Ko-
márom 1997) és Klujber László (A szônyi református egyházközség története és építményei. 
Komárom, é.n. Kézirat a KGYM Adattárában) is.

168 Fényes Elek: Komárom vármegye leírása. Pest 1848, 137.
169 Több mint 700 protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított különbíróság elé, papokat 

és tanítókat. Felségsértéssel, hazaárulással, a katolikus egyház megsértésével vádolták ôket, egy-
ben követelték „bûneik” beismerését és áttérésüket is. A kínzások és kegyetlenségek többeket 
megtörtek, akiket aztán kegyelembôl gályarabságra ítéltek. A legállhatatosabbakat kisebb cso-
portokban várbörtönökbe vitték. A vallásüldözés valódi okát Széchényi György kalocsai érsek 
mondta ki. „Magyarországban az evangélikusoknak olyan kötelet fontunk, melyet ha nyakokba ránt-
hatunk, az evangélikus vallás soha többé lábra nem áll; ha pedig ezt nem tesszük, bajt szerzünk ma-
gunknak”. In. Payr Sándor: A magyar protestáns gályarabok. Budapest 1927, 18.

170 abrenuntio (lat.) = lemond
171 42 papot Nápolyba hurcoltak, de közülük csak 32 maradt életben, akiket eladtak gályarab-

nak. Sorsuk nagy visszhangot keltett Európa protestáns országaiban. Gyûjtés indult kisza-
badításuk érdekében, és ez többszöri kísérlet után végül Hollandiának sikerült 1676. febru-
ár 12-én.A személyenkénti 100 talléros váltságdíjat a bécsi holland követ fi zette ki, és maga 
Michael de Ruyter admirális ment értük Nápolyba, hogy levetesse róluk a bilincset és hol-
land hajóra szállíttassa ôket.” In: http://mult-kor.hu/20110211_a_galyarab_predikatorok_
szabadulasa (Letöltés: 2016. 12. 28.).
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nek se irással, se más akármiképen kigondolható factiókkal, maga vagy mások által nem 
ágált, nem tusakodott s, ennek utána is nem fog soha ollyan szókat szólani, ágálni tusa-
kodni Komáromban vagy más környül helyekben legkissebb predikátori functiókat nem 
excerceál maga….” Vagyis nyilatkoztak arról, hogy a lelkész nem prédikált és nem 
is fog a katolikusok ellen prédikálni, továbbá, hogy nem engedik be a Komárom-
ból és a környékbeli községekbôl a prédikációra érkezô reformátusokat és Rima-
szombati István sem megy máshova prédikálni. Ha mégis vétenek mindezek ellen, 
a község tartozik 1000 tallér bírságot fi zetni.172 Az utolsó kitétellel tulajdonképpen 
törvényes jogukról mondtak le a szônyiek. A község ugyanis ún. artikuláris hely173 
volt, ahol a protestánsok vallásukat szabadon gyakorolhatták, és ezért máshonnan 
is eljártak az itteni istentiszteletekre. pl. a vallásgyakorlattól eltiltott komáromi hí-
vek 1683-tól174 1783. május 18-ig Szônybe jártak istentiszteletre, úrvacsorára, há-
zasságkötésre és keresztelésre. A végsô dátumot az egyház pénztárkönyvébôl tud-
juk: „Itt lett vége a komáromi árva háznak ide való járásának, nyervén maguknak a 
mostan felségesen uralkodó II. József kegyelmes királyunknak engedelmébôl, közönséges is-
tentiszteletnek gyakorlására való szabadságot és lett prédikátorjuk tiszt. Péczeli József és 
Mindszenti Sámuel urak.” 

A török uralom alóli felszabadulás utáni idôszakban az egyházközség 
élete elég zavaros volt, annak ellenére, hogy Jean Rabutin,175 gróf Antonio 
Caraffa,176 I. Lipót és Rákóczi fejedelem (1704) is oltalomlevelet állított ki 
a község számára: „Mi Fejedelem Felsô Vadászi Rákóczi Ferencz Nemes Saáros 
Vármegyének örökös Fô-Ispánja. Adjuk tudtára mindeneknek a’ kinek illik e’ mi 
Levelünknek rendiben. Hogy mivel Szôny Falu béli lakos hiveink …”177 Újvári Já-
nos prédikátor szervezte újjá a szônyi református egyházat és ô kezdte meg 
1705. újévkor az anyakönyvek vezetését, igaz, hogy hónap végén abbahagyta 
és csak 1708 áprilisában folytatta, mert „az egyházközség különféle viszontagsá-

172 Az ó-szônyi ref. egyház levéltárában levô másolattal egyezôleg leírta és közli Dózsa József re-
formátus segédlelkész. In: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 1876, 314.

173 Az 1671-1681 közötti vallásüldözés után a soproni országgyûlésen, az 1681:26. törvénycikk-
ben meghatározott egyházközségek, amelyekben az evangélikusok és reformátusok hivatalo-
san is gyakorolhatták vallásukat. A számûzött, v. kötelezettségei miatt elmenekült prédikáto-
rok és tanítók visszatérhettek és mentesültek a plébánosnak nyújtandó szolgáltatásoktól. Az 
1687. évi ogy. megerôsítette, az 1691-ben kiadott Explanatio Leopoldina szigorította. Csak 
az 1790/1. XXVI. art. törölte el. In: http://lexikon.katolikus.hu/A/artikul%C3%A1ris%20
helyek.html(Letöltés: 2016. 12.30.)

174 Karl Johan Hofkirchen komáromi várparancsnok (1668-1692) 1683-ban elvette templo-
mukat, egyházi javaikat és kényszerítette ôket a katolikus istentiszteleten való részvételre. 
In. Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924. 
http://mek.oszk.hu/01800/01850/html/03.htm#b742 (Letöltés: 2016. 12. 30.). A Szônybe 
járást Jókai is beleszôtte „Az elátkozott család” címû regényébe.

175 Jean Louis Rabutin de Bussy (Lotaringia, 1642 - Bécs, 1717), francia származású arisztokra-
ta, német-római császári hadvezér, a Rákóczi-szabadságharc idején lovassági tábornoki rang-
ban az erdélyi császári haderô parancsnoka.

176 Gróf Antonio Caraffa (Ugento, 1642 – Bécs, 1693) itáliai zsoldosvezér, a Szent Liga serege-
inek egyik tábornoka.

177 Az Oltalomlevelek másolata a szônyi lelkészi hivatalban megtalálható, az eredeti példányok a 
Pápai Református Gyûjteményben vannak.
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gokon ment át.” Az anyakönyvön kívül az Aranyoskönyvben vezették a fonto-
sabb hatósági és királyi rendeleteket, a zsinati, egyházmegyei és presbiteri ha-
tározatokat és pecsétet is metszettek: SIGIL ECCL RF-TAE SZÔNYIENSIS 
körirattal, címere: kettôs körben egymás fölött lévô hat domborulaton bárány 
áll, felemelt elsô lábával kereszt rúdját tartja, melyrôl lobogó csüng le.178 A val-
lásüldözés azonban tovább tartott a 18. században is, bár a szônyi egyházköz-
séget ez kevésbé érintette, hiszen továbbra is artikuláris hely volt, az egyházi 
teendôket többek között Kotsi Major István, majd Szabó János prédikátor lát-
ta el. Utóbbi ellen több panasszal is éltek, 1776-ban arra fi gyelmeztették, hogy 
– mivel a katolikus ünnepeket a reformátusoknak is meg kellett ülniük és a ka-
tolikus körmenetek alkalmával a református templom harangjait meg kellett 
szólaltatniuk – „… a processioknak úgy kimenetelükben, mint visszajövetelükben 
harangoztasson…”, 1777-ben pedig azzal vádolták, hogy két katolikus hívôt, 
Marázi Mártonnét és Cserepes Ferencet a református rítus szerint temetett el. 
A nyomozás során a vád nem nyert bizonyítást.

Végül II. József 1781. évi türelmi rendelete szüntette meg a hasonló kelle-
metlenségeket az egyházközség életében.

Rákóczi
Ferenc 
1704. évi 
menlevele

178 Aranyoskönyv, 140.
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A 18. században az erkölcsrendészetet az egyház tartotta a kezében: a házas-
ságon kívül teherbe esett nôt elkergette az úrasztalától,179 a házasságtörôkkel 
pedig eklézsiát követtetett el, vagyis a gyülekezet elôtt megvallotta, hogy bûnt 
követett el, de a törvénytelen újszülöttre vonatkozó anyakönyvi bejegyzések-
ben sem mulasztotta el megbélyegezni (pl.: Sárközi Erzse fattyat vetett … erat 
masculus).

Az egyházközségnek jelentôs vagyona volt, amelynek nagy részét az 1768-
as úrbéri rendezéskor a katolikus lelkészek javadalmazására elvették: „Elvétetett 
az ácsi útnál két antiqua sessio, a szigetben egy antiqua sessio, 180 Szárnyékhegyen két 
fertály, a rét is felényi, mert azelôtt három darab volt, kukorica és kender-föld felé-
nyi.” 1771-ben a három nyomásba osztott egyházi ingatlan a Pannonia alatt, 
a mocsai határnál és az ácsi út felett helyezkedett el, 114.300 négyszögöl szán-
tóföld, továbbá kenderföld, két fertály kukoricaföld és kaszáló rét formájában.

1812. október 22-én Pénzes János, nt. Dózsa ?, Fekete János, Toposz Fe-
renc által az Aranyoskönyvben aláírt leltárok tanúsága szerint az egyház tulaj-
donában volt:

„Az Úr Asztalához való készületek”: 4 ónkanna, 2 aranyozott ezüst pohár és 
1 aranyozott ezüst tányér, 2 kék selyem terítô (1787-ben készültek, 1860-ban 
ezüst csipkével újra szegték), 1fehér csipkés abrosz és 1 tarka varrású abrosz, 5 
keszkenô. 1840. január 17-én„Körül rojtos asztal kendô Vég Erzsébet hagyo-
mánya”, 1840. március 17-én „Szücs Sándorné Dobi Julianna hagyománya a 
papolin selyem sárga-zöld-piros virágokkal”, Ns. Csémi Erzsébet hagyománya 
1848. augusztus 27-én „Sávolyos abrosz”, az 1873. november 25-én elhalt La-
pos Juliánna „egy körül cirádásfehér pamut szövésû kendôt horgolt, mely már 
az úrasztalán terítôül használtatik.” 

„A keresztséghez való készület”: 1 nagy réz edény, 1 keresztelô ón kanna, 1 fe-
hér keszkenô, „mellyel a fellyebb nevezett edények be szoktak fedezni”. 

 „Az Ekklésiai Épületek, a bennek található dogok”: Templom és torony, 
kôbôl, fa zsindely tetôvel 1787-ben épült, 3 harangja van (5 q, 2 q és 50 fon-
tos, a középsô 1772-ben, a másik kettô 1880-ban készült Budán); „Parochiális 
v. Predikátori Ház épült 1805”-ben, kô falú, fa zsindely tetejû, 1348 négyszög-
öl belsô telekkel. Az „Oskola épült 1774”-ben, a fala téglából és vályogból, a te-
teje nádból. 

„A Prédikátori Háznál tartatik és vagynak ezek”: Négy láda: egy láda a prédi-
kátor számára, egy kisebb és egy nagyob, ezekben van az egyház pénze, doku-
mentumai és pecsétje, a negyedik az Egyházfi nál van, ebben van 3 bádog per-
sely, egy selyem erszény, három kis czin tányér és az Úr asztalához való „készü-
letek”, 1 könyves téka, 2 asztal, 3 nyoszolya, 3 fogas, falba való almárium, fali-
óra, konyhai almárium tányérokkal, egy nagyobb almárium, 7 karszék, 2 pad, 
2 vastag kötél, 1 vas dorong és 1 csákány kapa, meg 1 nagy kés, 6 hordó, 2 laj-
torja, 1 omladozó ól.

179 Aranyoskönyv, 331.
180 Egy antiqua sessio = 120 hold
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„Az oskola Háznál a Rector számára” van: nagy könyves téka, 2 nyo-
szolya, 2 asztal, 3 karszék, 1 hosszú pad, 1 fogas, 1 konyhai almárium, 6 ván-
kos, 2 párna, 1 tarka terítô, 1 falióra, 1 Biblia, 1 lajtorja.181

Az 1848/49. évi szabadságharcban az egyházközség számos tagja részt vett, 
a hadi események miatt 1849-ben presbiteri gyûlést sem tartottak. 

Az I. világháborúban az egyházközség 46 tagja esett el a fronton, emlékü-
ket a gyülekezeti terem déli oldala elôtti parkban lévô emléktábla ôrzi, amelyet 
eredetileg ugyanitt az épület falára helyeztek. Errôl az 1931. május 2-i presbi-
teri ülésen döntöttek: az elnök kéri a gyûlést, hogy az iskola elôtti kertet, mely 
eddig az osztálytanító javadalmazását képezte, vegye az egyház saját kezelésé-
be és alakítsák át hôsi halottak emlékére, elnevezve azt: „Hôsök kertjé”-nek: 
„Helyezzenek bele az egyház tagjai közül a világháború elesett hôsi halottak emléké-
re egy emlékoszlopot. Terve szerint a kert parkírozva lenne. A község határában ta-
lált és egyháztagok birtokában lévô értékesebb római leletekkel, továbbá minden el-
esett hôs emlékére ültetnénk 1-1 rózsafát és ezekkel díszítenék a kertet. A gondozást 
a koldusgyermekek végeznék. A terv megvalósítása céljából felhívják a lelkész urakat, 
szíveskedjenekintézkedni az iránt, hogy a világháborúban elesett véreikre való kegye-
letes emlékezés jeléül az egyházközségek harangjai minden év május hó 2.-án 21 óra 
40 perckor fél órára meghúzassanak.” 1931-ben a templom és iskola körül kerítést 
emeltek, a Hôsök kertje díszes kaput kapott.

1938-ban református presbiteri konferencia volt Szônyben: „A Gyôr-
Komáromi missziói körhöz tartozó református egyházközségek (Gyôr, Bônyrétalap, 
Bana, Ács, Mocsa, Szôny, Mosonmagyaróvár, Komárom) presbiterei Gyôry Elemér 
gyôri lelkipásztor, egyházkerületi fôjegyzô elnöklete alatt [1938]f. hó 8-án Szônyben 
tartották ezévi konferenciájukat mintegy százötven presbiter és a szônyi gyülekezet 

181 Aranyoskönyv, 138-140.
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számos tagjának részvételével. De. 9 órakor a templomban istentisztelet volt, me-
lyen Csizmadia Károly magyaróvári lelkipásztor prédikált, az egyházi énekkar pedig 
énekszámokkal szerepelt Tarczy Zoltán ig. tanító vezetésével igen szépen. Istentiszte-
let után a szônyiek pompás kulturházába vonult a konferencia közönsége s ott kevés-
sel 10 óra után Gyôry Elemér imájával és az egybegyûltek énekével kezdetét vette a 
tanácskozás, melynek folyamán három-elôadás hangzott el. Az elsôt Gyôry Elemér, 
a másodikat Farkas István mûszaki tanácsos, gyôri presbiter, a harmadikat zetényi 
Csukás Zoltán gazdasági akad. tanár, magyaróvári presbiter tartotta. Az elôadások 
után megbeszélés volt azokról a kérdésekrôl, amelyeket az elôadások érintettek. Az 
elôadások célja a presbiteri tisztségnek mint szolgálatnak a megvilágítása és ennek a 
szép tisztségnek minél teljesebb és minél eredményesebb betöltésére való nevelés volt. A 
délután 1 óráig tartó tanácskozás Gyôry Elemér elnök zárószavaival ért véget, mely-
ben köszönetet mondott Szôny község vezetôségének a Kulturház átengedéséért, va-
lamint a szônyi gyülekezet presbitériumának a konferencia megrendezéséért. Végül 
egyetértô munkálkodásra buzdítva a szônyieket, Isten áldását kérte az egész község-
re. Kelemen Béla ácsi lelkipásztor imája és közös éneklés után a résztvevôk kivonul-
tak a terembôl, hogy a református leányegyesület tagjai ebédhez teríthessenek. Az ebé-
det a szônyi gyülekezet tagjai adták a résztvevôknek. A bôséges és kitûnô ebédért Sári 
Imre komáromi lelkipásztor mondott köszönetet a konferencián megjelentek nevé-
ben úgy a szônyi gyülekezetnek, mint az elkészítô asszonyoknak. Dr. Jakus Benô ko-
máromi presbiter pedig leányegyesület tagjait köszöntötte a fi gyelmes kiszolgálásért és 
fáradozásért. Ebéd alatt a egyházi énekkar kedveskedett a közönségnek Tarczy Zol-
tán vezetésével elôadott gyönyörû dalokkal. Egy minden tekintetben szépen sikerült 
összejövetelrôl megelégedve és boldogan távoztak el a résztvevôk, ki-ki maga otthoná-
ba, szívükben azzal a reménységgel, hogy az elhintett magvak jó gyümölcsöket terem-
nek majd az isten dicsôségére és szeretett hazánk javára.”182

1941. szeptember 7-én a presbitérium kizárta Csapó Gyulát sorai közül, 
mivel római katolikus lelkész elôtt kötött házasságot és születendô fi úgyermekét 
is a római katolikus vallásra engedte át. 1942. november 15-én Dózsa József 
presbiter római katolikus pap elôtt kötött házasságot sôt reverzálist kötött a 
református egyház részére, ezért ôt megfosztják a presbiteri tisztségébôl illetve 
a választói névjegyzékbôl is kizárják. 

A második világháborúban 18 református hívô esett el, nevük a Hôsök te-
rén álló 1993-ban avatott Hôsi emlékmûvön olvasható.

1990 húsvét ünnepén kezdôdtek meg Almásfüzitô-Felsô Kolónián az is-
tentiszteletek a kultúrházban. 1991 pünkösd ünnepén négy presbiter tette le a 
hivatali esküt: Ácsné Papp Judit, Hörömpöli Mihály, Farkas Alpár és Orbán 
Albert. Az említett település az 50-es évek elején létesült, mint szocialista te-
lepülés, így istentiszteletre a kommunista diktatúra alatt lehetôség nem volt. 
Lentulai Attila lelkész látta el a lelkészi feladatokat. 

Az 1991. augusztus 16-i gyûlésen az elvett egyházi épületek visszaigénylé-
se tárgyában megjelent 94/1991. sz. körlevelet a lelkész ismerteti, majd felké-

182 Komárommegyi Hírlap, 1938. március 12. (X. évf. 11. sz.) 3. Írta, gyûjtötte: Turi Zsolt
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ri a presbiteri gyûlés résztvevôit, hogy mely elvett egyházi épületeket kéri visz-
sza a volt jogos tulajdonos a gyülekezet kezelésébe. Az elvett ingatlanok Kos-
suth utca 9. jelenleg óvoda (volt rektorlakás), Kossuth utca 43. jelenleg lakások, 
Kossuth utca 47. jelenleg lakatlan (volt tanítói lakás) Kossuth utca 64. jelenleg 
lakások (volt iskola). A visszaigénylést a körlevél értelmében egy épületre gyor-
sított eljárásban az elsô ciklusban 1992-1994 között lehet kérni, a többi épüle-
tet a 2001-ig terjedô ciklusban. A presbitérium úgy döntött, hogy a volt egyhá-
zi ingatlanokat a Kossuth utca 9. kivételével, melyért kártalanítást kér, vissza-
igényli, elsôként, gyorsított eljárásban a Kossuth u. 64. számú épületet, mely 
a templom telkén áll, a többit pedig késôbb igényli vissza. 1992-ben az óvo-
da épületéért kettômillió forint kártalanításban egyeztek meg Komárom Város 
Önkormányzatával. 1993. február 14-én Kováts Zoltán lelkész-elnök elmondta 
a presbiteri gyûlésen, hogy bemutatkozó látogatást tett Krajczár Gyula polgár-
mesternél, akihez kérelemmel fordult a volt iskola épületének visszaadása tár-
gyában. A gyülekezetnek ugyanis nem volt helyisége, ahol bibliaórát, hittant és 
a különféle gyülekezeti alkalmakat tarthassa. A polgármester a kérelmet jóin-
dulattal fogadta és így a gyülekezet volt iskolájának egy lakássá alakított részét 
visszakapta, melyet mindjárt használatba is vettek. A késôbbiek során a teljes 
épületet visszakapták, a gyülekezeti terem és egy kisebb lakás található benne.
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Az egyházi építmények

A Dunántúl Ev. Református Egyházkerület 1882-ben 10 évre elônyös 
biztosítási szerzôdést tervezett kötni az Elsô Magyar Általános Biztosító-
társasággal, amihez mindenhol felmérték az ingóságokat. Szônyben ekkor 
volt: Templom két elôcsarnokkal: kô és tégla; Torony harang állvánnyal és 
lépcsôkkel: kô és tégla; Iskola: kô és tégla; Lelkészlak: kô és tégla; Istálló, 
tyúk- és disznóól: vályog; Tanító lakás: kô és vályog; Istálló és kamra: kô és 
vályog; Magtár: tégla.

A lelkészlak, a gyülekezeti ház és a kisiskola
a templom tornyából, 1993-ban

Egyházi építmények Szôny 1905. évi
kataszteri térképén
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A templom
A szônyi reformátusok elôször valószínûleg a török idôben elmenekült ka-

tolikusok templomát használták, s csak annak pusztulása után építették fel 
elsô, már a protestáns istentiszteletek céljára emelt templomot. Ez az Alsó (mai 
Petôfi ) utca déli oldalán állt, a 625-633. helyrajzi számú telkek környékén. A 
18. századig ugyanis a község fôleg a Holt-Duna mellett terült el. Varjú István 
lelkész leírása szerint, aki még romjaiban látta, ez egy tornyos templom volt, kô 
küszöbbel és kô képcsôkkel. A török elvonulása után a településen újabb utcá-
kat nyitottak, a reformátusok ekkor a mai Kossuth Lajos utcát kapták meg, így 
ennek központjában építették fel fa haranglábas, paticsfalú kisebb templomu-
kat 1730 körül. Ezt 1767-ben és 1774-ben felújították, utóbbi alkalommal nád-
tetejét fazsindelyre cserélték, a fa harangláb helyett kô alapra tornyot építettek. 

A mai templom II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete után épült. 
Ebben még csak torony nélküli templom építését engedélyezte a nem katoli-
kus felekezetek számára, de 1786-tól a toronyépítés tilalma is megszûnt, így az 
új szônyi református templomot már egybôl toronnyal emelték. Az építéshez 
1787. február 3-án kértek engedélyt, február 15-én pedig már meg is kötöt-
ték az építési szerzôdést Simon Juda komáromi építômesterrel. Az építés igen 
jól haladt, viszont a hívek önkéntes adománya nem gyûlt össze kellô idôben, 
ezért özvegy Zichy Miklósné Berényi Erzsébet grófnô 500 forint hitelt adott 
évi 5%-os kamatfi zetés mellett. A visszafi zetésért még egy év haladékot is kel-
lett kérnie az egyháznak. Az összes költség 1500 forint volt, ezt 106 gazdára 
és 91 zsellérre osztották el birtokarányban. Az új templomot 1787. november 
18-án már használatba vették, ünnepélyesen felszentelésére azonban csak 1788. 
május 1-jén került sor.

Az építés idejét és módját a templom keleti bejárata fölött belül egy vakab-
lakban megörökítették. A feliratot 1863-ban, egy templomjavítás alkalmával 
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lemeszelték és csak az 1995. évi belsô felújítása során került elô ismét. A felira-
tot Gajzágó Dorottya festô-restaurátormûvész restaurálta.

A felirat szövege:  / EZ ISTEN(N)EK HÁZA/II DIK JOSEF KE-
GYELMES KIRÁL-/LYUNK ENGEDEZMÉBÔL/MÉLT: FÖLDES 
ASZONYUNK/KARANTS BERÉNYI ERSÉBET/ÉS/N: KOMÁR: ÉS 
ESZT: EGYESÜLT/VÁRM. HIRÉVEL ELKEZDE-/TETT EL IS VÉ-
GEZTETETT 1787 ESZTBEN.

A templom mai formájában észak-dé-
li irányú, elôtornyos, egyhajós, poligonális 
záródású, cseréppel fedett épület. Belsejét a 
nyugati falában elhelyezett három ablak és 
a torony melletti ablakok világítják meg. A 
hajó hossza 22,8 méter, a szélessége 11,2 mé-
ter, belsô magassága 8 méter. 

1914-ben a templom belsô terébe két kó-
rust emeltek a mennyezet megemelésével, s 
ezzel együtt a tornyot is átépítették, az erede-
ti párnázott hagymasisakot gúlasisakra cserél-
ték. A torony az átépítés során elnyerte mai 
alakját: jelenleg négyszög alaprajzú, teljes ma-
gassága 32 méter, a csillaggal együtt 33 méter, 
északi oldalán van a faragott bélletû fôbejárat. 
A toronytest egyes szintjeit párkányok tagol-
ják. A kapu fölött két félköríves záródású ab-
lak található, a fölötte lévô toronyrészen egy 
kerek ablak van, ez az átépítés elôtt itt félkör-
íves ablak volt. Legfelül minden irányban fél-
köríves záródású kettôs ablakok törik meg a A templom az eredeti toronnyal
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torony síkját, az átépítés elôtt itt ugyanilyen formájú szimpla ablakok voltak. A gú-
lasisak a torony négy oldalán elhelyezett nyeregtetôbôl indul, ez alatt elôl a hom-
lokzatot kör alakú rizalit díszíti. Régen itt minden irányból bemélyített körök vol-
tak, amelyek megtörték a barokk kori párnázott hagymasisak tetôindítását. 

Az építést Tuba Lajos kezdte, mivel azonban be kellett vonulnia katonának, Ko-
máromi Kálmán építômester fejezte be. 1914. május 17-én a templom berendezésé-
nek (új szószékre és új padokra) fedezésére rendkívüli egyházi adót vetettek ki. Ké-
szítésükre Német Márton és fi a komáromi asztalos, Fekete János és Tárnok János 
nyújtott be pályázatot. A presbitérium Fekete János ajánlatát fogadta el. 1914. szep-
tember 27-én a teljes költségvetési szükséglet 40.093 korona volt, amelybe az épít-
kezés mellett a templom berendezése is benne foglaltatott, az alábbiak szerint: Tuba 
Lajos építômester a templom és torony feljavításánál teljesesített munkájának díja; 
új toronycsillag készítése és aranyozása; 3 db, kötôgerenda a templomtetôre; kar-
sarok hátuljának bedeszkázása; 4 db lépcsô a torony ablakokhoz; fuvarköltségek, 
két új harang készítése és egy régebbi átalakítása; Rieger Ottóval kötött szerzôdés 
szerint 10 változatú orgonára; Téglás Pálnak 2 karzat készítésére; Ivanics Gyulá-
nak villámhárítóra. A felújított templom felavatása 1914. szeptember 13-án történt. 
A templomot Németh István püspök avatta fel és nyitotta meg az ajtaját. Bent az 
Úrasztalánál ifj. Czike Lajos bônyi lelkész, egyházmegyei fôjegyzô elmondta a ha-
rangokra vonatkozó felavató beszédet, megemlítvelegnagyobb harangon lévô írást:

A templom a mai gúlasisakkalA templom az eredeti hagymasisakkal
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„Az élôket hívogatom, a holtakat elsírom.” Ezt követôen elmondta az orgo-
na felavatására vonatkozó beszédet is, amely után Sulacsik Lajos komáromi kántor 
megszólaltatta az orgonát. Az ünnepélyen jelen volt Szabó György egyházmegyei 
gondnok, Ágoston József községi fôjegyzô, az izraelita hitközség képviseletében a 
községi orvos és többen a római katolikus egyház részérôl. 

A templom
északi fôbejárata

Az 1944-es frontátvonuláskor a templom közelében akna esett le, amely meg-
rongálta a templom oldalát és a torony bádogos munkáit. A torony festését, bádog-
részek kijavítását 1952 nyarán Csikós Zsigmond kocsi bádogos kijavította 8000 
Ft-ért. 1954 nyarán sor került az épület külsô tatarozására is. A költségeket egyrészt 
közadakozásból, másrészt hitelbôl fedezték. A teljes külsô vakolat leverése után dör-
zsöléses vakolatot kapott, a munkát Beck Boldizsár tatabányai építész vállalta, a ki-
vitelezést Barok András szônyi kômûves végezte. A templom külsô megújulása utá-
ni ünnepélyes hálaadó istentisztelet 1954. november 7-én volt. A felszentelést Gyôry 
Elemér ft. püspök végezte, jelen volt még és dr. Mezey Gy. Loránd esperes, vala-
mint Györy Károly püspöki titkár. A presbitérium 30 személyre szóló ebédet adott 
a parókia egyik szobájában. A munka 30.000 Ft-ba került, a gyülekezet 15.000 Ft 
kölcsönt vett fel, amit 5000 Ft-os részletekben 3 év alatt visszafi zetett.183

A templom 1958. november 30-án, Advent elsô vasárnapján bordó szônyeget 
kapott. A szônyeget 70 egyháztag 3200 Ft adakozásából vásárolták meg.184

1960-ban a templombelsô és a parókia külsô tatarozását végezték. A belsô tataro-
zásra Völgyi Bélát kérték fel, míg a külsô tatarozást társadalmi munkában végezték.

1966. augusztus 21-én a presbitérium úgy döntött, hogy a templom építé-
sének 180. évfordulóját, 1967-ben a templom tatarozásával ünnepli meg. Az 
ehhez szükséges forrásokat gyülekezeti adományokból próbálják elôteremteni. 
1967. március 31-én a templom külsô tatarozására Fenyvesi Béla tatabányai la-
kost bízzák meg, aki 24.000 forintért hajlandó elvégezni a toronysüveg festé-

183 Templomrenoválás 1952-1954. A szônyi református egyház története. 20-21. In: Varjú 
1842

184 A szônyi református egyház története. 25. In: Varjú 1842
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sét, a hibás vakolatrészek kijavítását, a villámhárító megjavítását és a bádogcsa-
tornák befestését.

1973-ban ventillátoros olajkályhát szereltek be a templomba.
Az 1975. június 29-i gyûlésen a templomtetô javítása aktuálissá vált. Oláh 

Imre építészmérnök, egyházkerületi tanácsbíró javasolja, hogy a templom 
palazatának nyugati oldalát teljesen le kell szedni és új palával helyettesíteni, a 
többi rész javítható. A munkát Kôrösi József tatai tetôfedô kapta meg.

1976. augusztus 29-én a templomtorony bádogozásának javítását, festését 
és a templom esôcsatornáinak javítását és festését Mann Gábor mesternek adja 
a presbitérium.

1978. július 16-án elnök jelenti a presbitériumnak, hogy a gyülekezet tag-
jai templomtatarozásra 98.000 forintot adományoztak. A tatarozás elvégzését 
Kirschner István kecskédi képesített kômûves mester 95.859 forintért vállalja. 
A végsô munkadíj és anyagköltség végül 138.000 forint lett.

Szôny nagyközség közigazgatásilag Komáromhoz csatolását követôen a 
közgyûlés 1978-ban kimondta, hogy „Komárom-Szônyi Református Egyház-
község” nevet használja. A komáromi egyházközségnek és komárom-szônyi 
egyházközségnek külön lelkipásztora, külön presbitériuma és külön gazdálko-
dása marad, a határvonal a régi: a Komárom-Székesfehérvári vasútvonaltól ke-
letre esô terület a Komárom-Szônyi egyházközséghez tartozik. 

1985. augusztus 4-én lelkész örömmel közli a presbitériummal, hogy Csaplár 
József presbiter a templom keleti bejáratának elôterében az ajtó fölé egy mûvészi 
faragású fatáblát készített, amelynek felirata „Jézushoz jöjjetek, megfáradtak.”185

Kováts Zoltán tiszteletes idején 1993-ban új tetôt kapott és a torony vörösréz 
bádogot, ezt követôen megtörtént a harangok villamosítása és az orgona felújí-
tása és 1995-ben a templom belsô renoválása. Egy holland gyülekezet jóvoltából 
új padok kerültek a templomba, az udvara pedig térkövet kapott és parkosították.

A torony renoválása 1993-ban és a templom belsô tatarozása 1995-ben

185 Presbiteri ülések jegyzôkönyvei az Egyházi Irattárban
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A harangok
A templomnak eredetileg három harangja volt. Egyet még 1772-ben vásárol-

tak, ez 2 mázsa súlyú volt, 1800-ban pedig az 5 mázsás harangot, azt az I. világhá-
borúban beolvasztották, az 50 fontosat pedig eladták a Szendi Református Egyház-
nak.186 Az 1925. október 4-i presbiteri ülésen a Walser céget bízták meg új haran-
gok készítésével. A legnagyobb 707 kg, a középsôé 445, a kicsié 211 kg súlyú lett. 
Kiderült, hogy a középsô és a kisharang feje a harang testhez képest túl kicsi lett, 
így a Walser cég vállalja az átjavítási költségeket, az egyház pedig a szállításét. A ha-
rangok felszentelését végül 1926. november 28-án Váradi Lajos lelkipásztor végezte.

Az eseményrôl a Dunántúli Protes-
táns Lap emlékezett meg: „Febr. 27-én vit-
tük haza a három új harangot, melyek közül 
a nagyobb 707, a középsô 445 s a kisebb 212 
kg súlyú. Szépen feldíszített két kocsi hozta négy 
ló által vonva, magyar-ruhás leányok, 25 tagú 
lovasbandérium kísérte, s vagy 30 kocsi ünneplô 
közönséggel megrakva ment el érte a komáromi 
állomásra. A falu határáig eléje mentünk s itt 
a gondnokok mondottak Isten hozottat s a gyü-
lekezet énekelt s az elrabolt Komárom ragyogó 
napfénybe öltözve képezte a hátterét a szônyi ref. 
hívek örömünnepének, ahova nem egy szomo-
rú, de reménykedô tekintet nézett át, midôn a 
háború okozta hiány pótlásaként mi is magunk 
elôtt láttuk a 125 millió költséggel megszerzett 
harangjainkat. Ezután a templom elé kísér-
tük s itt a lelkész szólt az egybegyûlt hívekhez 
s a három harangot elnevezte a Hit, Remény, 
Szeretet harangjának, szavalatok, köz- és kán-
tusének egészítette ki az ünnepélyt, ahol buz-
gó imával borultunk le a kegyelmes Isten elôtt, 
ki nekünk ez örömet szerzette. Az új harango-
kat a régi kis harang hangja fogadta. — Ün-
nepély után elhelyeztük a templom elôtt felállí-
tott s szintén most szerzett vasállványra s így el-
készülve vártuk a másnapi felavatási ünnepet. 
Másnap reggel a bandérium által kísért négy 
kocsival mentek a gondnok és presbiterek fôt. dr. 
Antal Géza püspök úrért Komáromba s szép 
menetben kisérték községünkbe.

186 Bejegyzés az Aranyoskönyben

A képen többek között szerepelnek: Váradi 
Lajos lelkipásztor (középen), Czuczor 
Ferencné (balról az elsô), Fekete Eszter 
(Dobi Imréné), Kovács Béla tanító (fa mel-
lett kalapban), Móricz Lajos (kalapban a 
jobb oldali harang mellett), Simon Juliska 
(Fülöp Károlyné), Süvegh János, Szabó
Lajos (bal oldalon elôl, nagy bajuszos), 
Szücs László Mihály, Tarczy Attila
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A templom elôtt felállított diadalkapunál a már elôbb megérkezett Lôke Károly 
esperes úr az egyházmegye, a lelkész a gyülekezet nevében köszöntötte Püspök úrat s 
magyar-ruhás leányka nyújtott át élô virágból csokrot, üdvözlô szavak kíséretében. A 
9 órai vonattal megérkezett fôt. Czeglédy Sándor fôjegyzô úr is, aki elé szintén ki-
ment a közben megérkezett bandérium. 

Fél 10 órakor kezdôdött az istenitisztelet, a régi harang hívó szavára fehér ruhás leá-
nyok s iskolások sorfala között vonult Püspök úr kíséretével s a presbiterekkel a templomba, 
ahol a felavató imát Püspök úr, ezután szólaltak meg az új harangok, az egyházi beszédet 
fôjegyzô úr s az utóimát esperes úr mondotta. Hatalmas erôvel irányították az ünneplôk 
tekintetét a kegyelmes Isten felé. A harangszerzés történetét helyi lelkész mondotta el. Kö-
zének, kántus és szóló-ének foglalták keretbe a felavatási istenitiszteletet, melynek végezté-
vel a Himnusz hangjai foglalták össze az alázatos hívek érzéseit.

Délben a lelkészlakon 45 személyre ebéd volt. Ennek végeztével 3 órakor Lôke Kár-
oly esperes úr tartott a háborúban elesett testvéreink emlékére gyászistenitiszteletet, 
akiknek az emlékére öntettük a középsô harangot s a délelôtti istenitisztelet után 14 
percig harangoztak a háborúban elesett halottainkra. Majd Czeglédy fôjegyzô úr 
tartott ébresztô beszédet, Tarczy Lajosné szólóéneke a kántus szereplése és szavalatok 
egészítették ki a délutáni ünnepélyünket is. Az Isten különösen megnyilvánult ke-
gyelme gyönyörû idôt adott két napi ünnepségünkhöz, felemelô volt a méltóságosan 
komoly felvonulás s az egész ünnepély lefolyása örömmel töltötte el a szemlélôket.”187

A toronyban jelenleg csak két harang „lakik”, a harmadikat a második vi-
lágháborúban elvitték és beöntötték, ez volt a legnehezebb, mintegy 700 kg sú-
lyú. A torony északi ablakait kivették és ezen át dobták le a harangot, ami fé-
lig a földbe fúródott.188

A torony keleti részében van a 70 cm alsó átmérôjû és 56 cm magas ha-
rang a következô felirattal: KÉSZÍTETTÉK A SZÔNYI REFORMÁTUS 
EGYHÁZ HÍVEI EZEN 211,5 KG SÚLYÚ HARANGOT, ÖNTÖTTE 
WALSER FERENCZ BUDAPEST.

A harang másik oldalán egy kitárt szárnyú fônixmadarat ábrázoló dombo-
rítás, alatta:

AZ EMBEREKHEZ JÓAKARAT LUK.II.14.
A torony nyugati felén helyezkedik el a 93 cm alsó átmérôjû és 69 cm ma-

gas harang a következô szöveggel: AZ 1914-18-IK VILÁGHÁBORÚBAN 
ELHALTAK EMLÉKÉRE KÉSZÍTETTÉK A SZÔNYI REFORMÁTUS 
EGYHÁZ HÍVEI KÖZADAKOZÁSBÓL AZ ÚRNAK 1926-IK ESZTEN-
DEJÉBEN EZEN 445 KG SÚLYÚ HARANGOT ÖNTÖTTE WALSER 
FERENCZ BUDAPEST.

A harang másik oldalán a domború szentkoronás kiscímer, a pajzs alulról 
két oldalt leveles ággal díszítve, alatta: A FÖLDÖN BÉKESSÉG.

187 Dunántúli Protestáns Lap. Pápa, 1926. március 7. (37. évf. 10. sz.) 47. Gyûjtötte: Turi Zsolt 
188 Templomrenoválás 1952-1954.
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Lelkészlakás-Parókia
Az áttelepülés után épült paplak sásfallal, nádtetôvel készült. Külön állt a 

lakás és a lelkészi hivatal épülete. 1772-ben az árvíz használhatatlanná tette az 
építményt és még abban az évben elkezdték egy új lakás és vele egybeépített hi-
vatal felépítését, ezek 1774-re készültek el. Ez az épület is hamar tönkrement és 
1805-ben a még ma is álló földszintes, L-alakú parókiát emelték helyette tég-
lából. A szépen felújított impozáns parókia déli elrendezésû tornáca mára már 
igazi ritkaságnak számít Szônyben. 1965-ben a lelkészlakás tatarozását Villám 
József kômûves vállalta 4800 forintért. 

A parókia az 1990-es 
években

A nyugati harangA keleti harang
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Lelkészi hivatal
A parókia délkeleti oldalához csatlakozó hivatali épület késôbb épült, itt 

ôrzik az egyházközség iratait és emlékeit. Ezt a funkciót korábban az utca-
fronton álló káplánház töltötte be. 1965-ben felmerült a lebontása, de végül 
a presbitérium úgy döntött, hogy inkább elvégzi a legszükségesebb javításo-
kat rajta. 1984-ben a Komárom városi Tanács VB hatósági osztálya elrendelte 
a lelkészi iroda lebontását, többször fellebbezés után a házat végül 1985-ben 
lebontották. 1986. május 11-én elhatározták, hogy a lebontott lelkészi iro-
da (v. káplánház) helyett, melynek alapterülete 56 m2 volt építsenek egy lel-
készi irodát. Rendelkezésre áll 100.000 forint, 3000 nagyméretû blokktég-
la, 2 nagy méterû ablak és 1 ajtó. A terv elkészítésére Várhidi Ilona építész-
mérnököt kérték fel. 

A parókia és az egykori káp-
lánház, rajta a K(eresztyén) 
I(fjúsági) E(gylet) felirattal

Az elsô anyakönyvet 1705-ben kezdték írni, az elsô bejegyzés: „Cathrin 
Boros Jan 5.” (Boros Katalin születése január 5-én). Néhány hónap múlva a 
bejegyzés abbamarad és a legközelebbi 1708. április 18-i keltezésû. A halot-
tak bejegyzését 1714-tôl végezték, de csak néhány évig folytatták, majd 1720-
tól 1766-ig nincsenek beírások, de attól kezdve már folyamatos a bejegyzés. 
Féltve ôrizték az oltalom-leveleket amelyeket a törökök kivonulása után a ka-
tonák zaklatásainak elhárítására adtak ki. A legelsôt 1684. június 11-én kel-
tezték, a legutolsót Rákóczi Ferenc nevében 1704. június 19-én állították ki. 
Az irattár régi anyagát, köztük az oltalomleveleket is 1993-ban beszállították 
a Pápai Református Gyûjteménybe. Szônyben elsôsorban az anyakönyvek, a 
jegyzôkönyvek és az Aranyoskönyv maradt.Kezdetben az irattárban elhelye-
zett anyagokat külön ún. Egyházládában tárolták. Felirata: AZ ÓSZÔNYI 
REFOR/MÁTUS SZ. EKLESIA SZÁ/MÁRA KÉSZÍTETET NS/ DÓZSA 
ANDRÁS ÉS VILLÁM/ JÁNOS KÚRÁTORSÁGÁBAN/ ANNO 1814 
DIE 1 MARTI
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A református iskola
Az anyakönyvekben már 1710, 1712-ben és 1720-ban is vannak feljegyzések a 

református tanítókról, rektorokról. Hogy az elsô iskola mikor épült, nem tudjuk, 
de 1773-ban már kôépületben tanulnak a gyerekek, amelyet késôbb bôvítettek. Ez 
az épület 1879-ig állt, amikor Rózsa Pál komáromi építômesterrel 2360 forintért 
2 tantermes iskolát építettek tanítói lakással, ez a mai gyülekezeti terem. 

Egy másik iskolaépület, az ún. kisiskola 1911-ben épült fel a templomtól 
nyugatra, ebben volt a 3. tanterem és tanítói lakás. Az egyház tulajdonában 
lévô épület jelenleg családi ház. 

Az iskolák tanítási rendjét 1815-ben átrendezték, I-IV. osztályú nemzeti és 
I-II. osztályú deák (latin) iskolává. Jó híre lehetett, mert más községek prédiká-
torainak a fi ai is megtalálhatók a névsorban. A közoktatás újraszervezése után 

Az egykori kisiskola a Kossuth utca 43-banA volt református iskola,
ma gyülekezeti terem

Az irattartó láda



212

1878-ban úgy döntött a szônyi presbitérium, hogy az iskola felekezeti jellegét 
is megtartja. A második világháború után a felekezeti iskolák államosításával 
az egyházközség iskolái állami kezelésbe kerültek.

1831-ben 60 fi ú és 51 leány járt iskolába. 1909-ben 188.

A református iskolába járt Dobi István (Szôny, 1898 
– Budapest, 1968) államminiszter, földmûvelésügyi mi-
niszter, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, a Ma-
gyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, aki 
végül a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának az 
elnöke lett. Halála után utcát neveztek el róla Szônyben 
(a mai Fok utca), ahol egykori lakóházában emlékki-
állítás mûködött. A Hôsök terén 1970-ben avatták 
fel emlékmûvét, Tar László alkotását. Szülôháza és az 
emlékmû azóta elbontásra került. Szegényparaszti re-
formátus családból származott, szülei Dobi István és 
Csinger Julianna voltak. Életrajzi könyvében megemlé-
kezik az iskolai éveirôl is:

„Annak idején nálunk két tanteremben oszlott meg a hat elemi osztály tanuló-
serege. Egyik tanítóhoz tartozott az elsô három osztály, a másikhoz a következô há-
rom. A létszám negyven és hatvan között váltakozott, és nem volt gyerekjáték a ta-
nítók élete. Az alsóbb osztályok tanítója rengeteg fûzfavesszôt rojtozott el a gyerekha-
don, de valahogyan mindig pótolták a vesszôket, és hogy szétmentek, összetörtek, ab-
ból semmi öröme sem lehetett az ember gyerekének.A másik tanító nem használta 
ezt a fegyvert, és arra gondoltunk, talán emez is lemondhatott volna róla. Mohácsi 
rektorunk idôs ember volt és nagyon emberséges. Életében sokat tapasztalt. Mesélt a 
történelemrôl, a földrajzról, a munkáról, az erkölcsrôl, az emberi tulajdonságokról, 
a tanulás és a tudás értelmérôl, a jó bizonyítvány jelentôségérôl, és minden magyará-
zatát az életbôl merített példák seregével világította meg. Évtizedek múltak el azu-
tán, és különbözô helyzetekben, az élet gondjai és nehézségei között, amikor néha úgy 
éreztem, hogy össze kell roppannom a megpróbáltatások terhe alatt, érdekes módon 
újra meg újra felbukkantak az emlékezetemben a kedves öreg rektor példái, és szám-
talanszor kisegítettek a gondban. Bizonyos, hogy más tanítványai is így voltak ezzel, s 
ha most errôl beszélek, a hálának és a köszönetnek a gondolatával teszem. Alighanem 
igen boldog érzés lehet jó tanítónak lenni, és mi mással lehet hálás az ember, mint 
emlékezettel és tisztelettel, amit tanítója iránt érez. Nálunk úgy volt az akkor – s ez 
hagyomány volt -, hogy az osztályban az elsô helyen a papnak, a tanítónak és az or-
vosnak a gyerekei ültek, persze akkor, ha volt nekik gyerekük. Utánuk a zsidó gyerekek 
következtek, ha jómódúak voltak a szüleik, majd a nagygazdák és a kisebbek gyerekei 
ültek, mindenkor a vagyoni állapot szerinti sorrendben. Én elég hátra kerültem az 
osztályban, de még mögöttem is ültek gyerekek, mert szegény emberek nem kis szám-
mal éltek a faluban, és közöttük akadtak olyanok, akiknek még a mi szegénységünk 
is biztonságos jómódnak látszott, ha így akarták megítélni az életet. A keresztsorok-
ban, melyeket szamárpadoknak neveztek, általában a cselédemberek gyerekei ültek, 
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és azok, akiket idôrôl idôre büntetésbôl odaraktak. A cselédek gyerekeit bûn nélkül is 
büntette a szamárpad, pedig a pusztai fi úk és lányok között igen jó eszû gyerekek vol-
tak, és erre a furcsa, eleve elrendeltetett szamárpadi minôsítésre jól rápirított, ami-
kor az elsô sorokban ülô gyerekek em boldogultak a nekik feladott kérdésekkel, s helyet-
tük a Turiak, a Villámok és Pénzesek adták meg a helyes feleletet. Tanítóink a vagyo-
ni rangsor, az ültetés szerint szólítgatták a gyerekeket. Keresztnevükön, Jánoskának, 
Ferenckének, Józsefkének a jómódúakat. Itt a Fekete-gyerek is Józsefke volt. Bizonyos 
határon túl aztán leginkább a vezetéknevet mondták. Nem tudom, hogyan történt, 
de engem Istvánkának szólított a rektor úr, amire én félénken megjegyeztem, hogy 
nincsen nekünk földünk. Belemarkolt a sörényembe, de éreztem, hogy barátságból te-
szi, mert jóságosan mosolygott hozzá; - Nem baj az Istvánka. Mikor otthon elmond-
tam, édesapám azt mondta, amit vártam, hogy mondani fog: - Nem baj, az öreg-
istent! Neki nem baj, de nekünk igen! Mond meg neki, hogy én üzenem…. Persze 
nem adtam át az üzenetet és bánkódtam, hogy miért is szóltam otthon. Mohácsi rek-
tor úrtól sajnálkozva vettem búcsút, a hatodik osztályból az év végén kimaradva. Ô 
azután többször fi gyelmeztetett, hogy menjek ismétlôiskolába …. Csak a módosabbak 
látogatták az ismétlôiskolát, amit szerda délután és vasárnaponként tartottak.”189 

1929-ben a távolabb lakó iskolások ingyen ebéddel való ellátását az iskolá-
ban bevezették. 1936. november 8-i gyûlésen az Újtelepen lakó egyháztagok 
egy kérvényt adtak be, melyben kérik, hogy az egyház vezetôsége vezesse be az 
„egyhuzambani” tanítást. Az elnökség elfogadja ezt a javaslatot, úgy hogy csak 
a téli hónapokban vezessék be.

Márki Györgyné Tárnok Eszter (Szôny, 1939) 
Szônyben járt református elemi, majd általános is-
kolába. 1953. május 14-én konfi rmált a szônyi re-
formátus templomban Nagy Lajos lelkipásztornál. 
1956 novemberében a Szônyi Tanácsházán hiva-
talsegédként kezdett dolgozni, majd egy év múlva 
a szônyi kórház gyermekosztályán segédápolóként 
helyezkedett el. 1958-ban kötött házasságot Márki 
Györggyel, két gyermekük született, György és Esz-
ter. 1960-ban a Komáromi Kôolajipari Vállalathoz 
került, kôolaj feldolgozónak tanult. 

1966-ban a komáromi gimnáziumban érettségizett, majd pénzügyi szakkö-
zépiskolába járt Tatabányára. Közben munkahelyén pénzügyi elôadó lett. 1984-
tôl a gyôri ÉPFU almásfüzitôi kirendeltségén menetirányító volt, 1992-ben ke-
rült nyugállományba. Nyugdíjazása után megvalósította régi elhatározását, tu-
datosan gyûjtötte a köz javára Szôny régi írásos emlékeit, tárgyait, munkaesz-
közeit. Alapító tagja a Szônyi Kulturális Egyesületnek, Nyugdíjas Klubnak, 
Duna Népdalkörnek. Több kiállítása volt, többek között szônyi emberekrôl, 
kézmûvesekrôl, múltidézô régi házakról, az 50-es évek gyermekjátékairól. Ön-

189 Dobi István: Vallomás és történelem. Kossuth Könyvkiadó 1962, 27-29.
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zetlenül már sokadik alkalommal segíti helytörténeti gyûjtômunkájával a Ko-
máromi Klapka György Múzeumot. Munkáját 2013-ban Polgármesteri díjjal 
ismerték el. A református iskolával kapcsolatos emlékeirôl Turi Zsolt beszélge-
tett vele: „A háború élményei még éltek bennem, mikor 1946-ban elkezdtem a re-
formátus elemi iskola elsô osztályát. Visszahúzódó, érzékeny természetû voltam. Rá-
adásul bal kézzel kezdtem el írni, ami még jobban hátráltatott a beilleszkedésben! 
Abban az idôben tiltották, ha valaki balkezes volt! Így egyik rossz emlékem, hogy egy 
alkalommal írás órán balkézzel kezdtem írni, és a tanító néni (Kovács Béláné, Adél 
néni) rám szólt, hogy vegyem át a tollat a jobb kezembe és persze a tintatartót fellök-
tem véletlenül. A tinta rám folyt és a füzetemre, valamint a mellettem ülô Györffy 
Lajoséra. A büntetés persze nem maradt el, „körmöst” és „tenyerest” is kaptam! Ki 
kellett nyújtanunk a tenyerünket és a nádpálcával belecsapott Adél néni. A „körmös-
nél” egymás mellé tettük ujjaink hegyét jó szorosan és annak a tetejére ütött a taní-
tó. Sôt, aki elkapta a kezét az kétszer is kapott! Úgy, mint én! Édesanyám mesélte, 
hogy az ô idejében (1896-ben született) a fi úkat elfenekelték. Még a lányokat is, aki-
nek nem volt kész a leckéje! A lányoknak is fel kellett feküdni a padra, aztán két fi ú 
kifeszítette a ruhájukat és ôk is megkapták a büntetést csípôs pálcával! Persze édes-
anyám felnôtt korban már szép emlékkel gondolt vissza tisztelettel és szeretettel ta-
nítóira, pl. Mohácsy Jánosra. Az elsô osztályt abban az iskolában kezdtem, ahol Ko-
vács Béla tanító és családja élt. Az egy L alakú gangos-oszlopos ház volt, még nap-
jainkban is megvan az épület, lakások vannak benne a parókiával szemben, az utca 
túloldalán. A második, harmadik és negyedik osztályt pedig abban, ahol most a gyü-
lekezeti terem is van. A tanítás elôtt sorakoztunk és mindennap a templomba men-
tünk már fél nyolc körül imádkozni és énekelni. Én kettô tanteremre emlékszem. 
Mindegyik teremben kályha volt, talán barna színû. Valamivel körbe volt kerítve, 
hogy neki ne essenek a gyerekek. Az évvégén tartott vizsgák a templomban történtek. 
Az Úr asztalát körbe álltuk és feleltünk, ha szólított a tanító úr vagy a tanító néni. 
Emlékeim közé tartozik elsô, vagy másodikos koromból, hogy tôlem azt kérdezte Adél 
néni, hogy nappal is fent vannak-e csillagok? Mire én azt feleltem, nincsenek, mert 
alszanak!Mosoly és derû hallatán mindjárt tudtam, hogy nem jól válaszoltam. Éne-
kelni és olvasni nagyon szerettem, énekbôl néha dicséretet is kaptam. Az érdemjegyek 
beírása az elemi népiskolai értesítô könyvecskébe nem számokkal, hanem betûkkel tör-
tént. A következô fokozatok voltak:

Az erkölcsi magaviseletnél: dicséretes, jó, tûrhetô.
A szorgalomnál: dicséretes, változó, hanyag.
Az elômenetelnél: kitûnô, jeles, jó, elégséges, elégtelen.
Az értékelés röviden kétszer, karácsonykor és húsvétkor történt, bôvebben, részle-

tesen pedig évvégén.
Elsô és második osztályban a következô tantárgyaim voltak: Magaviselet, szorga-

lom. Elômenetel: Hit- és erkölcstan, Beszéd- és értelemgyakorlatok, Magyar nyelv: ol-
vasás és írás, Számtan, Rajzolás, Éneklés, Testgyakorlás.

Harmadik és negyedik osztályban már kibôvült a következôkkel: Helyesírás, Fo-
galmazás, Földrajz, Kézimunka és Kézügyesség.
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Volt egy idôs bácsi, sajnos a nevét nem tudom, pedellus féle (a pedellus többek kö-
zött fûtött, takarított is), aki csengetni szokott, ha véget ért a szünet. Ezután sora-
kozó volt és szépen kettesével csendben kellett bemenni az osztályba. A vasárnapi is-
kolába minden vasárnap elmentünk. Szeretettel gondolok Suhai Lidike nénire, Vil-
lám Mariska nénire, mindkettôjüket nagyon szerettem, megmaradt velük a kapcso-
latom egészen életük végéig. Felnôtt koromban is eljártam Villám Mariska nénihez, 
ha úgy éreztem, az életem nehéz, és hiányzika lelki vigasztalás, amit a közös imád-
ságban megkaptam tôle.”

Templomi berendezések

A templom két karzatát az 1914. 
évi átépítéskor emelték. A karzat alj-
zata vasbeton, ezt fémoszlopok tart-
ják, amelyeket - a feliratuk tanúsága 
szerint - korszak neves észak-komá-
romi iparosa, Dosztál Jakab készí-
tett vas-és fémöntödéjében. A kar-
zaton feltehetôen még az eredeti pa-
dok állnak, ezeket barokkos díszû 
faragott padvégeikrôl könnyû meg-
ismerni. Az 1914. évi felújításkor új 
padsorokat helyeztek el a templom-
térbe, Fekete János szônyi asztalos 
munkáit. Ezeket az 1995. évi belsô 
felújítás során Hollandiából kapott 
padsorokkal cserélték ki.

„Dosztál Jakab Vas- és Fémöntödéje
Komárom” felirat a fémoszlopon

Padok

Régi padok a templomtérben, 1984.
április 15-én, Turi Zsolt konfi rmációján

Második padsorban: Gyimesi Jánosné,
Dózsa Gyuláné, Papp Béláné, Dobi Bálintné,

negyedik padsorban Turi Miklósné,
Turi Gyôzôné
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Szószék
Az aranyozással díszített szószék a nyugati falon található, nyolcszögletû alsó 

mellvédrésze a falhoz támaszkodik és egy oldaltámlás ferde lépcsô vezet fel rá. A 
mellvédet deszkabetétek tagolják, alját egy lecsüngô, csepp formájú gömb díszí-
ti. A szószék része még a falra helyezett félköríves záródású háttértámla, valamint 
a díszes nyolcszögû hangvetô. Az oldalsó keresztlécekrôl egyszerû függönyszélet 
utánzó lambrequim lóg le alul fából esztergált bojtutánzattal, kis aranyozott göm-
böcskékkel színesítve. A domború tetôkupolán egy aranyozott vázát helyeztek el.

Mózesszék
1914-ben készült 3 személy részére. 1981-ben Csaplár József presbiter szépen 

faragott diófa-táblát ajándékozott hozzá, középen kehely, két oldalt szôlôfürt és bú-
zakalász ábrázolással, felirata: VEGYÉTEK/EGYÉTEK/EZ AZ ÉN VÉREM, 
valamint: IGYATOK EBBÔL/MINDNYÁJAN MERT/EZ AZ ÉN VÉREM

Orgona
A templomhajó két végé-

ben 1914-ben karzatot, ún. 
kórustalakítottak ki. A déli kóru-
son helyezték el az egymanuálos 
kialakítású orgonát, amelyet a 
Rieger cég1190 készített 1914-ben. 

190 A Franz Rieger orgonaépítô mester 1844-ben alapította Csehországban Orgonagyárát. 
1872-ben fi ai vették át a céget, amelynek orgonái az 1878. évi párizsi világkiállításon váltak 
világhírûvé. A Rieger Testvérek 1892-ben Budapesten leányvállalatot alapítottak.

A hangvetôA szószék, elôtte a Mózesszék, mellette a 
keresztelômedence, elôtérben az Úrasztala



217

Úrasztala
1851-ben készült. Vörös márványból készült felsô lapja és talprésze nyolc-

szögletes, a tartórésze négyszögletes, három oldala vörös márvány, amelyet a 
negyedik oldalán egy faajtó zár le. Régen ebben ôrizték a szentedényeket. Az 
asztal felsô lapjába egy babérkoszorú formát faragtak aranyozott festéssel. A 
fedél peremébe „SZÔCS MIHÁL/ KOVÁCS ANNA/ ÉS MIHÁL FIUK/ 
VEJÜK NAGY JÁNOS/ SZÔCS JULIANNA/ HITVESEIKKEL/ CSI-
NÁLTATTÁK/ ISTEN DICSÔSÉGÉRE/ 1851-IK ÉVBEN/” szöveg van 
bevésve. 

Keresztelô medence
1898-ban készült. Maga a keresztelômedence vörösmárványból, a tete-

je vörösrézbôl készült. Felirata: A szônyi evangélikus református egyház 
nôközösséger 1897 - Isten Dicsôségére

Klenódiumok

Keresztelô kancsó
Szép formájú 19. századi kancsó, vésett felirata indadíszes ke-

retben:
HUSZÁR JÓZSEFNÉ AJÁNDÉKA AZ Ó-SZÔNYI 

HELV. HITVALLÁSÚ EGYHÁZ SZÁMÁRA 1872-IK ÉV-
BEN

Keresztelô
medence

Keresztelô
kancsó

Úrasztala
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Kenyérosztó tányér
Alján vésett felirattal: A SZÔNYI RF SZENT 

EKKLESIÁNAK ISTEN DITSÔSSÉGÉRE TSINÁLTATOTT 
F(ÜREDI). G(ERGELY). PREDIKÁTORSÁGÁNAK 1744 
ESZTENDÔBEN

19. századi boroskanna
Oldalán a felirat

„NEMES SZÖNYI 
REF SZENT ECLESIAE 
1774. 

Az alsó perem-
részbe pedig T. T. 
SZABÓ JÁNOS ÚR 
PREDIKATORSÁ-
GÁBAN feliratot vé-
sették be. A talpán lát-
ható szárnyas angyalka 
fejek színesítik a mûvet. 
A kanna az új templom 
számára készült.136

Keresztelô kancsó
a 18. századból 135

Úrvacsorai kehely
Aranyozott ezüst, hat karéjos talpon áll, liliomos 

és stilizált kagylódíszes motívummal vésett. Készítôje 
Szentjóbi György, akinek mesterjegye: SG volt.193

Alsó részén felirat: „Generesus DNS MICH: 
KAPOSZTA/FIERI FECIT AD/ MAIOR:DEI GLOR/
IN USUM ECC: h: C/SZÖNYIENSI 1670

Úrvacsorai kehely
Aranyozott ezüst, kerek talpú, tölcséres pohárla-

kú. Trébelt és poncolt gránátalmás díszítésû motívu-
mok rajta.

135 Pápai Református Gyûjtemény. Ltsz.: Sz. 87.6.24
136 Pápai Református Gyûjtemény. Ltsz.: Sz.96.3.182.
193 Kecskés László: Komáromi mesterségek. 1978 Madách, 136-156.

19. századi boroskanna

Kenyérosztó tányér 
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Úrasztali terítôk
Az úrasztalát színes terítôkkel borítják le, amelyekbôl az eklézsiának szép 

gyûjteménye van. Egyes darabjait még a 18. században készítették és adomá-
nyozták a felekezet tagjai (pl. az egyiket Szarka János 1777-ben), jelenleg a Pá-
pai Református Gyûjteményben találhatók.

Énekszám kirakótábla 
Mindkét karzaton egy-egy áll belôle.
Az egyháznál található egy harmadik, amely 1898-ban készült.

Emléktáblák
A szószék mellett található Alistáli György gályarabságának 300. évfor-

dulójára készített vörösmárvány tábla és a reformáció 400 éves jubileumára, a 
Dunántúlon egységesen készített emléktábla. 

Úrasztali terítôk Énekszám kirakótábla 
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Sírkövek

A templom külsô délkeleti falában látható Kotsi Major István református lelkész 
sírtáblája, aki a latin nyelvû sírfelirat alapján 1744. november 27-én hunyt el. A régi 
temetôbôl hozták át, amikor azt a vasútépítés közben a 19. században felszámolták.

A templomkertben pedig három szônyi lelkész sírköve került felállításra a 
2000-es évek elején: 

1. Szabó János, 37 évig volt szônyi prédikátor, a tatai V. tractusban 18 évig 
senior volt, életének 79. évében 1808. június 26-án „kimúlt”; 

2. Tétsi József 1800-1827-ig szônyi lelkész volt, életének 55. évében, 1827. 
október 18-án halt meg. A Pápai Társaság Assessorában Perceptor volt. Szabó 
Klárát özvegyen és 4 gyereket árván hagyott; 

3. Baráth Mihály 1831. október 1-jén 48 évesen, prédikátorságának 23. évé-
ben halt meg. A tatai egyházmegye assessora194 volt.

A református temetô
Szôny elsô református és katolikus temetôje az Alsó utcán egymás 

mellett helyezkedett el. 1778-ban mindkettôt használaton kívül helyezték. 
Az új református temetôbe 1778. május 9-én elsôként Kecskeméti Gergelyné 
17 éves lányát temették. Jelenleg a legrégebbi sírkô 1779-bôl származik, a 
templomépítô Szabó János esperes kisfi áé, felirata a következô: ITT NYUG-
SZIK/SZABÓ JÓZEF/ÉLT IX HÓNAPOKAT/ATTYA/Pr. t. SZABÓ JÁ-
NOS/ANNYA/VIRÁG JUDITH/1779

194 Az assessor az egyházi életben az egyedül eljáró bírót segítô két személy. Szerepük a tanács-
adás, ítélethozatalkor nem szavazhatnak. In: http://lexikon.katolikus.hu /%C3%9C/%C3% 
BCln%C3%B6k.html(Letöltés: 2017. 03.18.)

Három lelkész sírköve a templomkertbenKotsi Major 
Isván
sírtáblája
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Amikor 1884-ben a Budapest felé vezetô vasút töltését építették, a régi temetô 
egy részét kiásták, mert a töltéshez onnan emelték ki a földet. A megbolygatott 
területen kívül a többi eltemetett helyben maradt. Az új temetôt 1826. decem-
ber 11-én a mai nagyságára bôvítették. Elsôként Ns. Dózsa István és Ns. Dózsa 
Erzsébet leányát, Lídiát temették ide. 1959. szeptember 20-án vették ünnepélyes 
használatba a temetô kerítését, amelyet 55.000 Ft-ért építettek.195

Az 1935. december 10-i presbiteri gyûlésen elhangzott, hogy megszüntet-
nék azt a szokást, miszerint a ravatalozóban egész éjjel villanykörtéket égetnek 
virrasztáskor. Tudniillik ezt pogány szokásnak tartják. 1938. február 27. Az O. 
R. J. O. temetkezési egyesületnek a községben már 170 tagja van. Az egyesü-
let cirka 200 pengô biztosítási összeget fi zetett ki.

A temetôben áll Alistáli György síremléke, amelyet a szônyi gyülekezet 
1959-ben állított a gályarabságból való szabadulása emlékére. 1989-ben Ko-
máromi Városi Tanács Városgazdálkodási Osztálya felajánlott egy temetôi 
hûtôgépet, melyet a temetôházba szállított. 1991-ben bevezették a vizet.

Az új ravatalozó, a régi lebontását követôen 2002-ben épült. 2014-ben 
temetôrendezés során emlékparkot hoztak létre, a régi sírköveket a ravatalozó 
mellett állították fel.

195 A szônyi református egyház története. 25.

A ravatalozó építési táblája

A 2002-ben épült új ravatalozó

A temetô ma ismert legrégebbi sírköve

A régi ravatalozó a temetôben
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Az emlékpark a 
régi sírkövekkel

Gyülekezeti élet

Készülôdés
Úrvacsorához az 
1950-es években:
Soós András
gondnok,
Borbély János
harangozó,
Nagy Lajos
lelkipásztor, 
Pintér Ferenc 
gondnok

Úrvacsora
vétel, 2016.
augusztus 20. 
Nagy Attila Ákos 
tiszteletes, id.és ifj. 
Borbély Gyula



223

A szônyi
református gyülekezet

kirándulásakor
készült kép 1956-ból. 

Balról jobbra:
Fekete Józsefné,
Dózsa Jánosné,

Szász Károlyné,
Végh Berta,

Villám Imréné,
Pintér Istvánné,

Dózsa Elekné,
Móricz Júlia, Horváth Jánosné, Dobi Zsigmondné, Fülöp Lászlóné (2 unokával),

Süvegh Józsefné, Holtai Józsefné

Vasárnapi iskolások 
1946. november 24-én

A képen láthatók: 
Bányoczki Irén,
Borbély Erzsébet

(Izsáki Ferencné),
Borbély Jolán, Boros 
Gizella (Schmitné),

Csinger Sándor, 
Dobi Elvira (Tímár 

Zoltánné), Eccek
Margit (Pirityi 

Károlyné), Györffy 
Margit, Horváth László tanító és Horváth Lászlóné (Dobi Irén) (balról az elsô kettô),
Kecskeméti Irén, Kósa Eszter, Lehoczky Csaba, Mózes Aranka (Fülesi Józsefné), Sárai

Berta, Soós Ilona (Tóth Józsefné), Suhai Lídia (Nagy Károlyné) (jobbról az elsô), Szelecz 
Margit (Tóthné), Turi Bálint (balról a negyedik gyermek), Vajda József, Villám Ferenc

Vasárnapi iskolások 
1958-ban, Kôhalmi 

Pálné és Nagy Károly
hitoktatókkal

Álló sorban vannak: 
Czuczor József, Dobi 
Lajos, Fekete Károly, 

Kovács István, Móricz 
László, Móricz Miklós, 

Sárai Lajos, Vizkeleti 
László Ülô sorban
vannak: Csaplár

Angéla, Dobi Zsuzsanna, Mátyus Katalin, Nagy Ágnes, Nagy Piroska, Nagy Sándor,
Pintér Erzsébet, Szûcs Mária, Varga Zsuzsanna
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Vasárnapi iskolások 
1963-ban,
Kôhalmi Pálné
hitoktatóval
A képen szereplô
gyerekek: Borbély Mária,
Borbély Márta,
Katona Ilona,
Katona Zsuzsa, Nagy 
Ágnes, Nagy Márta, 
Nagy Piroska, Nagy
Sándor, Papp Jutka, 
Pokornyi Éva, Végh
Jutka

Vasárnapi iskolások 
1964. április 12-én
Nagy Károly
hitoktatóval
A képen szerepelnek: Ülô 
sorban: Boros Géza,
Borbély Mária, Mátyus
Katalin, Nagy Máta,
Papp Judit, Varga Irén,
Nagy Piroska; Álló
sorban: Pintér
Zsuzsanna, Nagy Judit, 
Dózsa Károly Baros
Péter, Baros Ildikó,
Szabó Marika, Dózsa
Kálmán, Nagy Sándor

A Felvidékrôl
kitelepítettek
emléktáblájának az
avatása a szônyi
katolikus templomban, 
2015. szeptember 26-án. 
A Kecskés László 
Társaság által
készíttetett táblát
Nagy Attila Ákos
tiszteletes és
Móricz Lajos fôgondnok 
koszorúzza meg



225

Egyesületek
Református Ifjúsági Egyesület

A Református Ifjúsági Egyesület színjátszó köre igen népszerû volt.

A Vén bakancsos és a huszár címû színdarab, 1942. március 1-jén

Mézes kalács, 1944 Vitéz László, Kovács Béla tanítóval
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Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE)
Az KIE-n belül is mûködött egy színjátszó csoport, Horváth László taní-

tó vezetésével.

A MAHARADZSA, 1942-44-ben Ülô sorban: Kiss Mária (Pénzes Józsefné),
Marcsa Irma (Palla Imréné), Fekete Miklós (MAHARADZSA), Pénzes László (pipával),

Borbély Margit (Tóth Albertné), Dózsa Margit (Sánta Ferencné); Álló sorban: 
Marcsa Bálint (harmadik), Pénzes József, Pénzes Ida (nôi fôszereplô), tûzoltó sapkás elôtt 

Lengyel Kálmán, jobbra tôle Matyus Lajos
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Leánytalálkozó
1947 pünkösdjén,
május 25-26-án 

Neszmélyen
a szônyi KIE tagjaival

Álló sorban:
Kôhalmi Pálné

(Villám Mária),
Nagy Mária,

Palotai Erzsébet 
(Rajnainé)
Ülôsorban:

Matyus Erzsébet, 
Suhai Lídia

 (Nagy Károlyné),
bibliával Tárnok Ida

Guggol: Tárnok Irma

Énekkar

Egyházmegyei
Kórustalálkozó Mocsán 

1977. május 15-én.
Vezényel Nagy Lajos 

lelkipásztor

Az egykori káplánház a KIE-felirattalMeghívó a KIE-be,
1945. június 21-re
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Az Énekkart az 1860-as években alapították 196 és 2. világháborúig kán-
tortanító fogta össze a mûködését. Nagy Lajos tiszteletes úr is vezetett kórust. 
A jelenlegi gyülekezeti énekkar 2013 óta mûködik. Korábban, 1993-2001-ig 
Kováts Zoltánné nagytiszteletû asszony is vezetett egy énekkart, amely 2001-
ben Hollandiában is több templomban szerepelt, koncertet adott. 

Az Énekkar az 1990-es
években: Hátsó sor: Kováts 
Henrietta Judit, Csomó 
Györgyné, Tóth Lajosné, 
Semsei Ágnes, Semsei 
Mihályné, Lipka Nóra, ifj. 
Thoma László, Thoma Lász-
ló, Dózsa Péter Középsô 
sor: Miletics Jánosné, Sza-
bó Sándorné, Simon Anett, 
Tóth Orsolya, Semsei Eszter, 
Bognár Zsanett, Gálné Jankó 
Eszter Noémi, Sági Lászlóné
Elsô sor: Zsemberi Ágnes, 
Potháczki Dóra, Smid Nóra, 
Szabó Dóra, Pénzes Andrea, 
Szabó Mariann, Thoma
Ágnes, Kováts Zoltánné

Az Énekkar 2001-ben,
Hollandiában
Elsôsorban helyben egyházi 
ünnepeken, ill.
kórustalálkozókon lépnek fel. 
A jelenlegi tagok:
szoprán: Németh Jánosné, 
Tóth Lajosné, Pirityi Beáta,
Nagyné Szabó
Gyöngyvér;
alt: Kerekes Kálmánné, 
Horváthné Dózsa
Ildikó, Miletics Jánosné;
Csapó Gyuláné,
férfi  szólam: Dózsa Péter, 
Fikner József, Miletics János, 
és Nagy Attila;
karvezetôk: F. Nagy Ágnes és 
Forró Sándor.

196 Fehér Tamás közlése egy, a dunaalmási Kállay-hagyatékban ôrzött, az énekkar történetérôl 
szóló feljegyzés alapján.
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Az Énekkar az 2015.
április 25-én Komáromban

tartott Egyházmegyei
Kórustalálkozón

Elsô sor: Német Jánosné,
Horváthné Dózsa Ildikó,
Szakál Ágnes, Nagyné

Szabó Gyöngyvér, Kerekes
Kálmánné, Pirityi Beáta,
F. Nagy Ágnes karvezetô,

Miletics Jánosné Hátsó sor:
Dózsa Péter, Forró Sándor,

Meleg András, Fikner
József, Miletics János, 
Nagy Attila Ákos lp.,

Barassó Balázs

Nôszövetség
1993 óta mûködik ismét a Nôszövetség, vezetôje Potháczkiné Nagy Erzsé-

bet. Feladata a szeretetvendégségek és egyéb gyülekezeti rendezvények meg-
szervezése, templomtakarítás. Havonta egyszer üléseznek, amikor a kisebb-na-
gyobb aktuális feladatokat áttekintik.

Templomtakarítás után
készült fénykép,
1955-56 körül:

Nagy Lajosné
tiszteletes asszony,

elôtte Nagy Ágika,
Villám Ferencné

Fekete Margit,
Villám Zsigmondné

Fekete Ilona,
Timár Zoltánné

Dobi Elvira,
Dobi Irén,

Dobi Zsigmondné,
Soós Andrásné,

Pintér Ferencné
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Leányegyesület

Váradi Lajosné képeslapja
a Leányegyesületnek
1936-ban Tihanyból

A szônyi parókia elôtt,
a 1930-as években
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Lelkészek

1624-1631: Tolnai Borbély István; 1632-1639: Darnai László György; 
1650: Körmendi István; 1660- ?:Alistáli Farkas Jakab; 1669: Tolnai Borbély 
Gergely; 1674-1686: Alistáli György; 1686-1692: Csuzi Cseh Jakab; 1692-
1705: Rimaszombati Kis István;197 1705-1711: Újvári János; 1711-1712: Ri-
maszombati Kies István senior; 

1712-1715: Vitéz Ferenc; 1715-1716: Naszályi András; 1716-1744: Kotsi 
Major István (1722-tôl a Dunántúli kerület szuperintendense lett); 1744-1766: 
Füredi Gergely; 1766-1800: Szabó János senior (1808-ban halt meg);

1800-1827: Tétsy József assessor; 1827-1831: Baráth Mihály assessor; 
1831 márciusától 1832 végéig Varjú István káplán adminisztrátorként, 
1833-1874-ig rendes prédikátorként; 1874. október 1-tôl Kecskeméthy 
Jenô káplán-helyettes; 1875. július 1-tôl Dózsa József lelkész helyettes-
ként; 1875. október 1-jétôl 1878. szeptember 15-ig: Pap Gábor püspök; 
1879. március 16-ig Szûcs Dezsô s. lelkész helyettesként; 1879. március 
16-tól 1921: Czike Lajos esperes (1879. szeptember 5-én választották meg); 
1921. április 6-tól szeptember 4-ig: Mikos Lajos s. lelkész, adminisztrátor; 
1921. szeptember 4-tôl november 11-ig: Mészáros Kálmán rendes lelkész; 
1921. november 11-tôl 1922. március 26-ig Gaál Endre s. lelkész, admi-
nisztrátor; 1922. március 26-tól 1938. december 18-ig: Váradi Lajos lel-
kész; 1937-1939: Ódor László segédlelkész; 1939-1950. szeptember 1-jéig: 
Györffy Lajos; 1950. november 1-jéig Sári Imre komáromi lelkész beszol-
gáló lelkészként; 1951. szeptember 22-ig Nagy Lajos helyettes lelkészként; 
1951. december 16-ig Szombathy Antal helyettes lelkészként; 1951. decem-
ber 16-tól 1990. január 18-ig: Nagy Lajos;a helyettesítési szolgálatokat Fo-
dor András tatai esperes, Gyulai Imre komáromi és Császár Sándor mocsai 
lelkészes végezték; 1990-1992: Lentulai Attila; 1993-2012: Kováts Zoltán; 
2012-tôl napjainkig: Nagy Attila Ákos.

Lelkészi életrajzok

Nagy Attila Ákos jelenlegi szônyi református lelki-
pásztor 1976-ban született Nagy István és Gyarmati 
Erzsébet második gyermekeként. Balatonfüreden ne-
velkedett. A helyi református gyülekezet, és az akkor 
szolgáló lelkipásztor házaspár meghatározó volt lel-
ki-szellemi fejlôdésében, majd késôbb a lelkészi hiva-
tás melletti döntésében.

197 Gerecsei Zsolt, Köblös József, Kránitz Zsolt: A Tatai Református Egyházmegye lelkészi 
adattára 1554-2012, 218. In: Acta Papensia - A Pápai Ref. Tudományos Gyûjtemények köz-
leményei. XII. évfolyam, Pápa 2012, 135-546. Gyûjtötte: Nagy Attila 
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A helyi általános iskola elvégzése után az ajkai Bánki Donát Szakkö-
zépiskolában érettségizett 1994-ben. Teológiai tanulmányait 1995-2000 
között Sárospatakon végezte. Segédlelkészi évét Sárospatakon töltötte. 
2001-ben tette le II. lelkészképesítô vizsgáját. Ezt követôen 2004 júliusá-
ig a berlini Humboldt Egyetem Teológiai Karán folytatott ösztöndíjas ta-
nulmányokat. Itt szerzett magiszteri fokozatot 2005-ben. Ebben az év-
ben Pápán szentelték lelkésszé. 2004-tôl 2005-ig Sopronban majd 2005. 
szeptember 20-tól 2011. június 15-ig Komáromban – Máté László espe-
res mellett – szolgált beosztott lelkészként, és emellett 2010-2011-ben 
Szomódon helyettes lelkészként. 2011. június 15-én a szônyi gyülekezet 
lelkipásztorának választotta. 2007-ben házasságot kötött Szabó Gyöngy-
vérrel (Szabó István neszmélyi lelkipásztor lányával), aki a Dunaalmási 
Református Szeretetházban dolgozik fejlesztô pedagógusként. Kislányuk, 
Nagy Kincsô Bíborka 2011. június 15-én született. Nagy Attila lelkésszel a 
szônyi gyülekezetrôl, lelkipásztori tevékenyégérôl Számadó Emese beszél-
getett 2017. február 11-én. 

Nagy Attila Ákos (balra) 
beiktatása,

Máté László esperes
és Steinbach József püspök

A szônyi gyülekezethez Komáromból kerültem. Máté László esperes mellett na-
gyon jól éreztem magam, munkám sokrétû volt: segédkeztem az esperesi hivatalban, 
a gyülekezeti munkában. Jó légkör és jó hangulat volt ott. Ekkor nagy számban jár-
tak oda szônyi és ácsi gyülekezeti tagok is. Egyházmegyei feladatkörömként jelenleg is 
foglalkozom az egyházmegyei honlap és a Dunántúli Református Lap szerkesztésé-
vel, illetve kezelem az egyházmegyei mobiltelefon-fl otta ügyét. Szônyben Kováts Zol-
tán nagytiszteletû úr nyugdíjba vonult, és a gyülekezet lelkész nélkül maradt. To-
vábbá különös helyzetet teremtett, hogy néhány hónappal késôbb az akkori presbité-
riumot a Tatai Egyházmegye Bírósága 2010. október 8-án feloszlatta, amelynek kö-
vetkeztében a gyülekezetet a naszályi presbitérium irányította 2011. december 31-ig. 
Idôközben – mivel erre az egyházi törvények lehetôséget adtak - meghívtak lelkipász-
tornak és 2011. május 1-jén a gyülekezet meg is választott. A lelkészi állást június 
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15-én foglaltam el. 2011 augusztusában költöztünk a szônyi parókiára, addig a ko-
máromi gyülekezet Asztalos Béla utcai épületének (egykori egyházi óvoda) emeletén 
laktunk, az ott lévô szolgálati lakásban. Beiktatásom 2012. május 20-án volt. Sok 
volt itt Komáromból az ismerôs. A gyülekezet összetétele részben hasonló a komáro-
miéhoz, hiszen mindkettôben sok az egykor áttelepített, és késôbb itt új otthonra ta-
lált család.

Nagy Attila Ákos 
beiktatása

Magamról még annyit, hogy idôközben elvégeztem a Pannon Egyetemen az eti-
ka, ember- és társadalomismeret szakirányú továbbképzést is, valamint egyházi ki-
adványok szerkesztésével is foglalkozom.

Amikor a gyülekezetérôl és annak létszámáról kérdezik a lelkészt, három szám 
jut eszébe: az elsô, hogy hányan fi zetik az egyházfenntartói járulékot, vagyis az egy-
házadót, nálunk ez cca. 330 fô, a másik, hogy hányan vannak vasárnaponként a 
templomban, ez itt kb. 80-100 fô. Biztosan nem tudjuk, mert önálló felmérés nincs 
erre nézve, de olyan 500 fô körül van Szônyben azoknak a száma, akik komolyan ve-
szik református kötôdésüket.

Nagy Attila 
Ákos beiktatásán 

résztvevô lelkészek
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Lelkészként legfontosabb feladatom az Istentiszteletek tartása, de emellett bibliaórát 
tartok felnôtteknek, a hitoktatást végzem a szônyi Bozsik József Általános Iskolában és 
az almásfüzitôi Fekete István Általános Iskolában, valamint kijárok Almásfüzitôre is-
tentiszteletet tartani. Korábban Almásfüzitô Szôny leányegyháza volt, egy kis imaház-
zal, de azt a 2. világháborúban bombatalálat érte. Van is egy kelyhünk, amelyen „Az 
Almásfüzitôi leányegyház-község tulajdona 1927” felirat szerepel. A háború után Nagy 
Lajos lelkész járt ki istentiszteletet tartani, de azt nem tudom, hogy pontosan hol voltak 
ezek az alkalmak. A leányegyháznak az a jellegzetessége, hogy vannak presbiterei és költ-
ségvetése is, de önállóan nem választhat lelkészt. A szocializmus évtizedeiben Nagy La-
jos lelkipásztor rendszeresen tartott istentiszteleteket, Lentulai Attila nagytiszteletû úr is 
járt ide, de 1994 után nem folytatódtak az istentiszteletek. 2010-tôl Szabó Elôd akkori 
szônyi helyettes lelkészként indította újra az istentiszteleteket, tôle vettem át ezt a feladat-
kört 2011 júliusától. Almásfüzitô jelenleg szórvány státuszban, ami azt jelent, hogy nincs 
önálló presbitériuma, gazdálkodása a gyülekezetnek és Szônybôl látjuk el a lelkészi felada-
tokat. Hálásak vagyunk azért, hogy az almásfüzitôi mûvelôdési házban tarthatunk is-
tentiszteleteket polgármester úr és igazgató asszony jóvoltából.

A szônyi gyülekezet presbitériuma 16 fôbôl áll. A pres-
bitereket és pótpresbitereket 6 évre választja a gyülekezet. A 
presbitérium feladata –melynek a lelkész a fôgondnokkal, 
ill. gondnokkal a vezetôje - az egyházközség anyagi és szel-
lemi javainak a gondozása, a gyülekezet életének szerve-
zése. A fôgondnok jelenleg Móricz Lajos, a gondnok Dó-
zsa Péter, van két temetôgondnok: Kajtár József és Fekete 
Sándor. A pénztárosi teendôket Papp Erzsébet látja el. A 
gyülekezet kántora: Gálné Jankó Eszter, Csekes Andrásné 
vesz részt még a kántori szolgálatban.

A szônyi gyülekezet ingatlanjai: a templom, a pa-
rókia a lelkészi hivatallal, az egykori kisiskola a Kossuth 
utca 43-ban és a jelenleg gyülekezeti házként funkcioná-
ló régi nagyiskola.

Ez utóbbi külsô felújítása 2012-ben valósult meg. 
A parókia belsejét pedig 2016-ban újítottuk fel: ekkor 
megtörtént a részbeni vízszigetelése és hôszigetelése, a 
központifûtésrendszer, valamint új konyha és fürdôszoba 

kialakítása. Ezt a munkát Komárom város képviselô-testülete anyagiakkal is támo-
gatta. Régen a parókia mellett közvetlenül az utcafronton állt a káplánház. Vagyis 
a mostani Templomköz sokkal keskenyebb és nádas-lápos terület volt (kb. csak egy jár-
da széles), Papköznek nevezték a szônyiek. Az 1960-as évektôl a mostani templomköz 
területét elkezdték feltölteni, és az akkori még gyalogos és kerékpáros forgalom számá-
ra kiszélesíteni. Ehhez az egyház telkébôl is kellett területet elvenni. Végül, hogy az 
utat a mai szélességében kialakíthassák, és a villanyvezetéket elvezethessék, a káplán-
házat az 1980-as években bontották el, ekkor nyerte el mai szélességét a Templomköz. 
További érdekesség, hogy van egy fotónk, amelyen a káplánház utcai homlokzatán a 
KIE felirat látható. Ez az ökumenikus jellegû Keresztyén Ifjúsági Egyesület rövidí-
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tése, mely 1948-ig Magyarországon is mûködhetett. 1991-ben indult újra országos 
szervezetként, de régi szônyi mûködésérôl sajnos jelenleg semmit sem tudunk, pedig az 
a tény, hogy az épület utcafrontjára volt felfestve a logója, a szônyi KIE jelentôségét 
mutatja. A káplánház helyett építették (az akkori Tanács anyagi segítségével) a most 
is lelkészi hivatalként használt épületet. A református temetôben található ravatalo-
zó 2002-ben épült a régi lebontását követôen. A telkén található a zsidó temetô is. Az 
új ravatalozó 2001-2002-ben történt építése elôtt a templom külsô és belsô teljes felújí-
tására 1993-1995 között, és a kárpótlás során visszakapott egykori Nagyiskola, jelen-
legi gyülekezeti ház felújítására, ill. belsô átalakítására 1997-1999 között került sor. 
Ezek koordinálásában nagy szerepe volt Kováts Zoltán tiszteletes úrnak és a kivitele-
zésben - sok segítô gyülekezeti tag mellett - Dózsa Dénes (1957-2009) kômûvesnek, 
a gyülekezet egykori fôgondnokának és Gyimesi János gondnoknak. Szônyben jelen-
leg egy jól mûködô gyülekezet található, amelynek jó kapcsolatai vannak a komáro-
mi gyülekezettel. Van egy idôszakos megjelenô újságunk is, tavaly indítottuk útjára, 
„Kegyelem” címmel.

Régi lelkészek
Alistáli Farkas Jakab (Alistál, 1630 körül – ?) szüleit korán elvesztette, 

ezért nagybátyja gyámsága alá került. A gimnáziumot Komáromban végezte, 
ezt követôen Sárospatakra ment, ahol 1647-ben egy évig hallgatta a felsôbb tu-
dományokat, aztán tanítani ment Tokajba. 1650-ben már Utrechtben tanult, 
1656-ban gönci tanár volt. 1674-1686-ig szônyi lelkész és a komáromi egyház-
megye proseniora volt.198

Alistáli K. György szônyi református lelkipásztor emlékét ôrzik e 
sorok, aki 1674. április 4-tôl 1675. május 7-ig várbörtönökben rabsá-
got, 1675. május 8-tól 1676. február 11-ig gályarabságot viselt evan-
géliumi keresztény hitében való ragaszkodása miatt. 1620-ban szüle-
tett Alistálban, Pozsony vármegyében. Mint szônyi lelkipásztor 1674. 
március 22-én idézést kapott, hogy mint lázító jelenjék meg a po-
zsonyi rendkívüli törvényszék elôtt. Bírái Pozsonyban az elé a vá-
lasztás elé állították, hogy vagy elhagyja Magyarországot, vagy le-
mond lelkipásztori tisztérôl, vagy pedig áttér katolikusnak. Elôbb ígé-
retekkel, majd fenyegetéssel igyekeztek a térítvény aláírására ráven-
ni, de Alistáli György lelkiismeretére hivatkozva ellenállott. Erre áp-
rilis 4-én a törvényszék, mint összeesküvôt fej és jószágvesztésre ítélte. 
Az ítéletet a bírák fenyegetésnek szánták. Még aznap nehéz vasak-
kal összebilincselték Alistálit Miskolczi Mihály füleki és Zsolnai Ist-
ván vázsonyi lelkipásztorokkal. Még Pozsonyban majd június 8-tól 
a lipótvári börtönben naponként megújuló kínzás, rábeszélés, majd 
megint szokatlan, súlyos, undok robot munka által próbálták ráven-
ni a térítvény aláírására.

198 https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas_Jakab (Letöltés: 2017. március 19.)
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Hasztalanul. Felügyelôjük, egyben kísérôjük és hóhéruk, Kellio jezsuita egy ízben 
karddal összekaszabolta, mert Alistáli nem volt hajlandó imádni a provokatív cél-
lal elébe vitt atyát. 1675. március 18-án gyalogosan útnak indították ôt és hitval-
ló társait az Adriai-tenger partján fekvô Trieszt kikötôvárosba, majd onnan hajó-
val Nápolyba. Mint önmaga írta, az egész úton sok verésekkel, éhséggel, szomjúság-
gal hittôl szakadásra kényszerítéssel és ocsmányságokkal kínozták ôket a császári ka-
tonák. Emellett kísérôi az utolsó fi llérig mindenébôl kifosztották, szakállát, bajuszát 
levágták, ôt az utcai csôcselék mocskolódásának kiszolgáltatták. 1675. május 8-án el-
adták ôket fejenként 50 aranyért a nápolyi gályákra, ahonnan kibeszélhetetlen szen-
vedések után 1676. február 11-én Ruyter holland tengernagy szerezte meg számuk-
ra a szabadulást. 

Alistáli még az év július 20-ig idôzött velencei majd zürichi hittestvéreinek 
szeretô körében, míg egészsége helyreállta után visszatért hazájába és késôbben szônyi 
lelkipásztori tisztségét újra elfoglalva köztiszteletben munkálkodott abban haláláig.

Lavater zürichi professzor felkérésére röviden írásba foglalta szenvedéseinek törté-
netét 1675. július 15-én és az egész megragadó írásmû foglalatául Lukács 22, 28, 29 
versét jelölte ki. Látjuk ebbôl, hogy megpróbáltatásait a Jézus Krisztus életében való 
részvételnek tekintette és ezért tudott állhatatos maradni. Jutalmának a fenti igé-
ben foglalt krisztusi ígéretet tekintette: „Ti vagytok azok, akik megmaradtatok ve-
lem az én kísértéseimben, és én királyságot adok néktek örökségül, amit nem is adott 
az én Atyán.”199

Emlékére 1959-ben a gyülekezet oszlopot állíttatott a temetôben.
Czike Lajos (Nagymegyer, 1879 - Szôny, 1921. április 3.) apja 

Czike Károly, anyja Pázmándy Johanna volt. Ôsei között tudhat-
ja azt a Czike Jánost, aki István nevû fi ával III. Ferdinánd ma-
gyar királytól Bécsben 1656. február 8-án magyar nemesi okleve-
let kapott.5 Elemi iskoláit szülôfalujában végezte, középiskolai és 
fôiskolai tanulmányait Pápán folytatta és itt végezte a teológiát az 
1857/58. évben. Ácson a helvét hitvallású evangéliumi egyházban 
volt akadémikus rektor, 1861-ben Kömlôdön lelkészjelölt, majd 
Nagyigmándon helyettes lelkész volt. 1862. május 20-án felszen-
telték. 1863-ban Csépen segéd-, majd helyettes lelkész, végül 1864. 
január 1-jétôl ugyanott rendes lelkipásztor. 1879-1921-ig Szônyben 
szolgált. 1876-1886-ig egyházmegyei pénztáros és 1879-1887-ig 
egyházmegyei tanácsos. 1887-1917-ig a Tatai Egyházmegye espere-
se volt, emellett 1893 és 1913 között a Pápai Ref. Kollégium egy-
házi gondnoka is. E tisztségében részt vesz Pápán a Nônevelô Inté-
zet (késôbbi Nátus) építési munkálatainak szervezésében. 1896-ban 
királyi tanácsosi címet kapott. 200 1895. szeptember 15-én, mint 
egyházkerületi fôgondnoknak az ünnepi beszédével felavatták a pá-
pai Református Gimnázium új épületét. Szônyi lelkészsége idején a 

199 Alistáli K. György szenvedéseit összefoglaló jegyzôkönyv az Egyházi Irattárban
200 Dédunokája, Czike Iván közlése és dokumentumai alapján
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templom belsô berendezése újult meg: új szószék és padok kerültek a temp-
lomba. Emellett 1914-be került beépítésre egy 10 regiszteres Rieger orgona. 
A templom külsô felújításának tervei is elkészülnek, de ezek nem valósulnak 
meg.1921-ben halt meg, Szônyben a református temetôben nyugszik. Felesé-
ge Mitsky Katalin volt.201

Dózsa József (Ó-Szôny, 1849. január 1. -?) szülei Dózsa István és Vi-
rág Lídia, fölmûvesek voltak. Itt kezdte tanulmányait a református népisko-
lában, majd Pápán folytatta 1860-tól, ahol elvégezte a négy gimnáziumi osz-
tályt. Ezután Pozsonyba ment és az utolsó két osztályt itt végezte el. Innen is-
mét visszament Pápára, hogy elvégezze a teológiai tanfolyamot. Neszmélyen 
tanítóságot vállalt. A harmadik évben letette teológiai vizsgáját. 1873. decem-
ber 3-tól körülbelül fél évet Tatán szolgált, majd két hónapot Felsôgelléren töl-
tött. Rövid ideig szolgált Kocson, Nagyigmándon, végül Ó-Szônyben lett se-
gédlelkész.202

Györffy Lajos (Szôny, 1906 – Úny, 1972.) ötödik fi úgyermeke volt 
helybéli gazdálkodó szüleinek. Az elemi iskolát a szônyi református iskolában 
végezte, majd az észak-komáromi bencés gimnáziumban tanult tovább, de a 
városrész cseh megszállását követôen a hídon való átjárás lehetetlenné vált, így 
a gyôri bencés gimnáziumban folytatta a tanulmányait. 1926-ban beiratkozott 
a pápai teológiai akadémiára, elsô lelkészképesítô vizsgáját 1930-ban, a máso-
dikat 1932-ben tette le jó eredménnyel. 1929-1930-ban segédlelkészi feladato-
kat vállalt a szerbek által megszállt Szerémségben, illetve Szomódon és Tatán, 
hitoktató segédlelkész volt Esztergomban.

201 Adatközlô: dédunokája, Czike Iván, további adatok: Kránitz Zsolt (szerk.): „A késô idôk em-
lékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai. (1943). 
Pápa 2013, 867,; Jakabné Köves Gyopárka: A békeidôk esperese, Czike Lajos. In: Limes. Tat-
bánya 2002.5, 125-135.

202 Kránitz Zsolt szerk. „A késô idôk emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952. Pápa, 2012. 209.

Györffy Lajos fogadása 1939. július 2-án: 
1. Czunyi Sándor 2. id. Dózsa Kálmán 3. 
Vitéz Kecskeméthy József 4. Tarczy
Zoltán tanító 5. Borbély Ferenc 6. Pénzes 
Ibolya (Reider Józsefné) 7. Györffy Lajos 
lelkipásztor 8. Villám Sándor

Györffy Lajos fogadása 1939. július 2-án
a szônyi vasútállomáson. 
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1939. február 14-én a szônyi gyülekezetbe hívták, ahol Váradi Lajos örö-
kébe kellett lépnie. 1939. július 2-án Lôke Károly esperes, felsôházi tag ik-
tatta be, akinek Györffy Lajos Szomódon segédlelkésze volt. Györffy 1942. 
május 13-tól 1943. május 2-ig tábori lelkészi szolgálatot teljesített az orosz 
fronton, 1943. július 2-án szerelt le. Tábori lelkészi szolgálata alatt a helyet-
tese Illés József lelkész volt, aki korábban Perôcsényben, Szokolyán és Tatán 
szolgált segédlelkészként.203 1950. szeptember 1-jéig volt a gyülekezet lelki-
pásztora. Miután szônyi lelkészi állásáról egyházi bírósági határozat értelmé-
ben le kellett mondania, 1952-1954-ig Tatabányán és Komáromban segédlel-
kész. 1954-1972-ig Únyban lelkipásztor. 1956-ban részt vesz az únyi forra-
dalmi munkástanácsban. A forradalom leverése után ezért megtorlásban nem 
részesült, de ún. kongruát (állami fi zetéskiegészítés lelkipásztoroknak) nem 
kapott.Únyi szolgálatának idején Dágon és Máriahalmon is ellátta a lelkészi 
teendôket, gyülekezeti tagjai szerették. Elmondásuk szerint „számûzetésként” 
került el Únyba, az egyházmegye legkeletibb gyülekezetébe, mivel nézeteltérés-
be került Dobi Istvánnal.

Kecskeméthy Vas Jenô (Iszkaszentgyörgy, 1850. március 22. - ?) elemi is-
koláit szülôfalujában végezte el. 1862-ben felvételt nyert a pápai református 
fôiskolába, amelyet rögös úton sikerült is elvégeznie. Ebben a városban kezdett 
el dolgozni, mint papoló káplán. Innen 1872-ben búcsúzott el, s Várpalotára 
ment. Ezután Ladányban töltött be kápláni pozíciót. 1873. március 10-tôl cse-
kély idôt töltött Tatán, s foglalkozott a szent gyülekezet ügyeivel. Kocson se-
gédlelkészként folytatta munkásságát 1873-tól. Mindössze egy évet töltött itt, 
majd Szônybe került. Még 1874-ben viszontagságos úton ugyan, de sikerült a 
pappá szenteltetése.204

203 Kránitz (1943) 2013, 955-957
204 Kránitz (1823-1952) 2012, 207-208

Györffy Lajos lelkipásztor beiktatása.
A képen szerepelnek: Czunyi Margit
(Fekete Imréné), id. Szabó Lajos, Janka Mária 
(Szabó Bálintné), Kajtár József, Szücs Imre,
Villám Sándorné (Nagy Mária)

Györffy Lajos lelkipásztor, a szószéken.
A képen szerepel: Kecskeméti Teréz
(Dózsa Lajosné), Pente Irén
(Sümegh Imréné), Varga Jánosné
(Szekér Julianna), Varga Zsófi a 
(Kelemen Miklósné)
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Kováts Zoltán (Felsôcsesze, Szlovákia 1947) a 
Felvidékrôl történt áttelepítést követôen családjával a Bács-
Kiskun megyei Katymáron, majd Ôrszentmiklóson élt, itt 
végezte az elemi iskolát. Középiskolai tanulmányait a buda-
pesti Könyves Kálmán Gimnáziumban kezdte és a Varga 
Katalin Gimnáziumban fejezte be. 1965-ben felvételt nyert 
a budapesti Református Károlyi Gáspár Teológiai Akadé-
miára. Elsô lelkészképesítô vizsgáját 1971-ben, a másodikat 
1972-ben tette le. Lelkésszé dr. Bakos Lajos püspök szen-
telte Balatonfüreden, 1977-ben.

1969-ben Nagylókra helyezték, ahol három évet szolgált. Feleségül vet-
te Zsigmond Dóra zongoratanárt, aki így a gyülekezet kántori és karvezetôi 
szolgálatait is ellátta. Három gyermekük született, Teodóra és Zoltán 
Nagylókon, Henrietta pedig Magyaratádon. Hét év szolgálati idô után Ma-
gyaralmásra hívták, innen pedig a szônyi gyülekezet élére került 1993-ban. 
17 éves szônyi szolgálata alatt a templom kívül-belül megújult, az orgona is 
felújításra került és új ravatalozó épült. 2010. április 1-jén ment nyugdíjba.205

Nevem Len-
tulai Attila, 
1952. október 
7-én Szônyben 
születtem, mivel 
ott volt a járá-
si kórház. Igazi 
szülôhelyemnek 
mindig is Ácsot 
tartottam, ahol 
felnôttem, álta-
lános iskolámat 
végeztem. Édes-
apám Lentulai 

János, édesanyám Stircz Erzsébet. Édesapám kômûvesként dolgozott, édesanyám 
elôbb az ácsi TSZ-ben, majd a MÁV-nál volt alkalmazott. Egy húgom van, aki 
Ácson tanítónô. Édesapám már nincs közöttünk, 1988-ban elhunyt. 

Az általános iskola után – már ekkor vonzódtam a lelkészi hivatáshoz – 
nagyszerû és tudós lelkészem Körmendi Lajos tiszteletes úr tanácsára szakmát 
tanultam. Közben 16 évesen elkezdtem harmóniumon illetve orgonán tanulni 
Körmendi Lajosné nagytiszteletû asszonytól. Így a munkahelyem mellett – Gyôri 
Textilipari Vállalatnál elôbb meósként, majd raktárosként dolgoztam – elvégez-
tem a Debreceni Kántorképzô tanfolyamot, gimnáziumot és énekszakon tanul-
tam a Gyôri Konzervatóriumban. Az ácsi és banai gyülekezetekben (ahol Maro-

205 Köntös László szerk. „A késô idôk emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi önéletrajzai (2015). Pápa, 2016. 504-506.
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si József volt a lelkész), rendszeresen kántori szolgálatot végeztem. (A nevezett két 
lelkész elsôsorban Nt. Körmendi Lajos és Nt. Marosi József hatással voltak életem-
re, hivatásomra.) 1974 márciusában Budapest-Zuglói Gyülekezet fôállású kán-
tora lettem, majd pár hónap után újra világi állásba helyezkedtem el egy nyom-
daüzembe. Igazán végleg ezekben az években érlelôdött meg bennem, hogy teo-
lógiára jelentkezzem 1977-ben. Negyedéves teológusként 1980. augusztus 1-tôl 
helyeztek ki az Ôriszentpéter–Szalafôi Társegyházközségbe, melyhez a kondor-
fai kis gyülekezet is tartozik, eximittált segédlelkésznek. Természetesen tanulmá-
nyaimat folytattam a teológián, ami nem volt éppen könnyû a nagy távolság mi-
att. Az elsô lelkészképesítô vizsgámat jó, a másodikat 1983. szeptember 30-án je-
les eredménnyel zártam. Ôriszentpéter–Szalafô–Kondorfán több mint 10 évet 
szolgáltam. 

Lentulai 
Attila
beiktatása 
Szônyben, 
1991.
június 9-én

Ez idô alatt tatarozva lett 1980-ban az ôriszentpéteri, 1984-ben a szalafôi 
templom. Ôriszentpéteren 1981-ben a jó néhány éve elnémult orgonát javítottuk 
meg, majd a parókia lett szigetelve, 1986-ban a templomtorony kapott új vörösréz-
borítást. Szalafôn és Ôriszentpéteren a harangok is idôközben villamosítva lettek. 
1989. augusztus 24-én házasságot kötöttem dr. Gede Andrea Mária orvossal (radio-
lógus). Elsô gyermekünk, Gábor 1990. június 18-án Szombathelyen született. Jelen-
leg mérnök-informatikusnak tanul. 1993. március 20-án született második gyerme-
künk, Balázs, aki szintén egyetemi tanulmányokat folytat. Az ôriszentpéteri szolgá-
latból a szônyi gyülekezet hívott meg lelkészének 1990 novemberében, és ott szolgál-
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tam 1992. október 6-ig, amikor is a Bakonyszentkirály–Csesznek–veszprémvarsányi 
gyülekezetbe kerültem szintén meghívás útján lelkésznek. 

Az ottani szolgálati idôm alatt készült el az új parókia, a templomtetô felújítá-
sa, Cseszneken az imaház tatarozása és az új harangláb. 2000 májusában a Pá-
pai Egyházmegye Gyülekezeteinek bizalmát élvezve egyhangúlag az egyházmegye 
esperesévé választottak, és 2000. szeptember 9-én Bakonyszentkirályon beiktattak. 
2000 decemberében hívott és választott meg a Gyôr–Szabadhegyi Egyházrész lel-
kipásztorának. A gyôri lelkészi állást 2001. február 12-én foglaltam el. A gyüle-
kezetrész a lakást önerôbôl újította fel, majd szintén önerôbôl 2005-ben bôvítette, 
illetve felújította. A gyülekezetrész templomába 2008-ban új Johannus hangver-
senyorgonát vásárolt. 2014. január 1-jétôl az önállóvá vált Gyôr-Szabadhegyi Gyü-
lekezet elsô megválasztott lelkésze lettem. Egyházmegyei és Közegyházi tisztségeim 
a következôk voltak: Egyházmegyei tanácsbíró (Ôrségi Egyházmegye), Katechetikai 
elôadó (Tatai Egyházmegye), Énekügyi elôadó (Tatai Egyházmegye.), Tanácsbíró 
(Tatai Egyházmegye), Zsinati pótképviselô (Pápai Egyházmegye), Énekügyi Elôadó 
(Pápai Egyházmegye), Egyházmegyei jegyzô (Pápai Egyházmegye), Esperes 2000. 
szeptember 9.–2014. december 31., 2002 - 2014 között zsinati képviselô, Nyugdíjin-
tézeti bizottsági tag, majd pedagógiai intézeti bizottsági tag, 2010-tôl Énekeskönyv 
szerkesztôbizottsági tag, 2001-tôl a Pápai Református Kollégium Pápai Reformá-
tus Kollégium Gimnáziuma Igazgatótanácsának tagja, 2009 januárjától az Igaz-
gatótanács elnöke. 206

Mészáros Kálmán (Nagyigmánd, 1883. október 
3. – Szôny, 1921. november 11.) szülei Mészáros Pál 
és Szür Zsuzsanna voltak. Pápán végezte teológia ta-
nulmányait. Segédlelkész Szônyben 1908-1912 kö-
zött. Ezután Gyermelyen megválasztott lelkipásztor 
1913-1921 között. Felesége Josa Ilona (1985-1967). 
Házasságot kötöttek 1917. márc. 27-én Csabdiban. 
Gyermekük nem születetett. Czike Lajos szônyi lel-
kipásztor, esperes halála után visszahívták Szônybe a 
gyülekezet egy részének aláírás gyûjtésével, ez is mu-
tatja, hogy szerették ôt segédlelkészként is. Szônyben 
1921. szept. 4-én vette át a lelkészi szolgálatot, mint 
a gyülekezet megválasztott lelkipásztora. Alig néhány 
hónappal késôbb, 1921. november 11-én 12.30-kor, 
38 éves korában halt meg. Halálának oka – az anya-
könyv szerint – szívbénulás.

Végsô nyughelye, sírja - felesége kérésének megfelelôen a Fejér megyei – 
Csabdi temetôjében található. Özvegye 1923-ban férje emlékére alapítványt 
hozott létre a Szônyi Református Egyházközség részére. A 12.000 korona 
értékû alapítvány célja a Szônyi Református Egyházközségben egy az ifjúság 
számára létrehozandó ifjúsági ház volt. 

206 Lentulai Attila szíves közlése
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Nagy Lajos lelkipásztor 1919. no-
vember 23-án született Szônyben 
Nagy Sándor vasutas, földmûves és 
Mózes Mária nyolcadik gyermeke-
ként. Elemi iskoláit helyben, a gimná-
ziumot Tatán a piarista és Komárom-
ban a bencés gimnáziumban végezte. 
1940-ben érettségizett. Pápai teoló-
giai tanulmányai anyagi biztosításhoz 
postatisztviselôként dolgozott másfél 
évig.

A Teológia elvégzése után segédlelkész volt Nagymaroson 1947-1948-
ban, Szomódon 1948-1950 között és 1950-1951-ig Szônyben. Rövid kocsi 
helyettes lelkészi munkája után, a szônyi gyülekezet 1951. november 22-
én egyhangúlag választja meg lelkipásztorának és 1990-ben bekövetkezett 
haláláig itt szolgált. Beiktatására 1951. december 16-án, születésnapján 
került sor. Az ünnepség sorrendje a következô volt: Kezôdének LXV. zs. 1. 
vers; Fôének: XXXIII. zs. 1. és 9. verse; Beiktatási szertartást végzi Süvegh 
István esperesi megbízott; Az új lelkipásztor igét hirdet II. kor 2.: 14-17. 
verse alapján; Záróének CXXII. zsoltár 1,2 verse; Üdvözlések: Komáromi ev. 
egyház nevében Dr. Schulek Tibor esperes; Komáromi ref. egyház nevében: 
Sári Imre lelkipásztor; A szônyi gyülekezet nevében Ladányi Vince; A 
gyermekek nevében Móricz Juliska és Sárai Juliska; Szombathy Antal ez 
alkalomra írt költeményét olvassa fel. Üdvözlések között elhangzott két 
énekszám: „Óh jöjjetek örvendjetek” leánykar éneke; „Oh ne félj, ne rettegj” 
Dobi Zsigmondné és Kovács Vera;Himnusz. A lelkészi hivatalban megjelent 
a helybeli római katolikus egyház képviseletében Szekendy József r.k. esperes 
és Barbély János segédlelkész valamint a négy egyháztag. Szekendy József 
üdvözölte az új lelkészt egyházközsége nevében.207 Nagy Lajos a lelkészi 
szolgálatát a kommunista diktatúra, szocialista ideológia idején, nehéz 
külsô és belsô körülmények között végezte. (pl. a parókiára, ill. a mellette 
található akkor még álló ún. káplánházba idegen családokat telepítettek be; 
a parókia-lelkészlakás udvarából – út céljára területet vett el, és villamos 
vezetéket épített ki a Városi Tanács). 1952-ben kötött házasságot Latorczai 
Viola védônôvel. Felesége – lelkészfeleségek akkori általános helyzetének 
megfelelôen – munkahelyi feladatai mellett sokat segített férjének a 
gyülekezeti szolgálatában is. Egy gyermeket neveltek, Ágnest. 

Lelkészi szolgálata során mindvégig fontos volt számára a gyülekezeti 
tagok látogatatása, lelki gondozása. Minden nap reggeltôl estig nyitva volt 
a parókia, minden érkezô elôtt. Minden hozzá fordulót szívesen, türelme-
sen, meghallgatott, gondozott. Mindenki ismerte és – helyi születésû lévén 
– mindenkit ismert. A gyülekezetben elkötelezetten végezték a gyermekek 

207 Presbiteri jegyzôkönyv
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közötti evangelizációs munkát. Ebben hûséges munkatársai voltak: Nagy 
Károlyné Suhai Lídia, Nagy Károly és Kôhalmi Pálné. Rendszeresen zajlott 
az iskolai hitoktatás egész munkássága alatt. Kántorizált, nagy létszámú 
vegyeskart szervezett, és vezetett hosszú éveken át. Az énekkari mûveket 
kézzel másolta a kórustagoknak, amiket az ünnepeken énekeltek el. Né-
metül beszélt, levelezett külföldi kollegákkal és idegen nyelvû szakirodal-
mat is olvasott. Régi és új szakkönyveket gyûjtött. Szeretett fényképezni és 
hangfelvételeket készíteni. Családi körben sokat énekelt és különösen kelle-
mes szellemi diskurzust folytatott. Szônyi szolgálatai mellett Almásfüzitôn 
is rendszeresen tartott istentiszteleteket, ellátta a lelkészi teendôket az otta-
ni leányegyházban. 

A családi költségvetés kiegészítésére méhészkedéssel, kertészkedéssel, gyü-
mölcstermesztéssel, kisállattenyésztéssel és borászattal is foglalkozott. A csa-
ládi szôlôkertben szôlômûvelés, a parókia kertjének mûvelése, szakszerû 
szôlôtelepítése nyomán a hatalmas fürtöket termô ültetvénynek csodájára jár-
tak. Fekete öltönyben, nyakkendôben kapált. Példaértékû életet élt. Áldassék 
az emléke!

Felesége, Latorczai Viola 1923. március 12-én született 
Rábaszenttamáson a család harmadik leánygyermekeként. 10 éves 
korában elhunyt édesapja, így a négy lánygyermeket édesanyjuk 
egyedül neveltette, iskoláztatta. Tanulmányait Pápán és Budapes-
ten folytatta, majd Kassán végzett a Védônôképzôben. A II. vi-
lágháború alatt került Szomódra, ahol találkozott leendô férjével, 
az ott segédlelkészként szolgáló Nagy Lajossal. 1952-ben kötöt-
tek házasságot ugyanitt, majd Szônybe költöztek a református pa-
rókiára. 

Többféle ideiglenes munkakör után Tatán kapott védônôi ál-
lást, melyet hivatásként, rendkívül lelkiismeretesen és példamuta-

Nagy Lajos konfi rmálókkal 1984-ben,
jobbról a második fi ú, Turi Zsolt

Nagy Lajos Péczi Ilona és Turi Bálint esküvôjén,
1965. 02. 13-án
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tóan látott el. Férjének 40 éves gyülekezeti lelkészi szolgálatában is hûséges 
társa volt.

Vállalta, hogy már lelkészfeleségként megta-
nul orgonálni, hogy kántori szolgálatot végezhes-
sen. Egy leánygyermeket neveltek fel. Két unokája 
és három dédunokája született. Egyre romló egész-
ségi állapota miatt korán, 50 évesen nyugdíjba vo-
nult. 1990-ben megözvegyült, és 1999-ben köl-
tözött Komáromba. 2016. augusztus 21-én halt 
meg. Küzdelmes életében a családi élet mellett a 
lelkigondozás és a kézimunkázás váltak hasznos és 
kedves idôtöltéseivé. Istennek adunk hálát életének 
áldásaiért!208

Rimaszombati Kiss (Kies) István szônyi lelkészt, tatai esperest a 
Felsôdunamelléki Református Egyházkerült újjáalakítása során 1710-ben püs-
pökké jelölték.1711. november 4-én Szomódon felbontották a szavazatokat: 
Magyari Péter 62, Oroszi István 42, Rimaszombati Kiss István 37 szavazatot 
kapott, így Magyari Pétert a Felsô-Dunamelléki Egyházkerület törvényesen 
megválasztott püspökének jelentették ki. 1711. november 5-én a szônyi temp-
lomban Rimaszombati Kiss István esperes megáldotta és püspöki tisztében 
megerôsítette Magyari Pétert.

Varjú István (Kup, 1801. október 16-án – Szôny 
1874. október 31.) tanulmányait a pápai iskolában 
végezte. Azutrechti egyetemre is sikerült kijutnia 
egy esztendôre. Egy évig Révkomáromban, majd 
Ó-Szônyben viselt káplánságot.209 Sírja a szônyi re-
formátus temetôben található. 

Mûvei:
1. A helvét hitvallású heidelbergi káté rendsze-

rében foglalt keresztyén hitágazatokra kidolgozott 
56 urnapi és ünnepelyiekké is fordítható elmélke-
dések. Egyházi használatra. Pest, 1854.

2. Kérdés és feleletekben röviden fogalmazott 
földmiveléstan. Falusi népi iskolákban mezei gaz-
dászat-tanítás használatára írta Babó Lambert 
báró. Magyarítá... Komárom, Varjú István 1856.

208 Összeállította: F. Nagy Ágnes és Bokorné Forró Ágnes
209 Kránitz (1823-1952) 2012, 117

Nagy Lajos és felesége sírja a 
szônyi temetôben
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Váradi Lajos (Rempehollós, 1882 – Szôny, 1938. december 17.) 
gimnáziumi és teológiai tanulmányait Pápán végezte, a széniori tiszt-
séget is betöltötte. Az 1906/07-es tanévben Tübingenben tanult az 
egyetemen. 1907-1922-ig Tatabányán volt vallásoktató lelkipásztor. 
1922-1938 között szônyi lelkipásztor, Mészáros Kálmán lelkipász-
tor váratlan halála után választja meg az egyházközség lelkipásztorá-
nak. Közben 1923-ban beszolgáló lelkész volt Komáromban, illetve 
1925-1934 között egyházmegyei tanácsbíró. Váradi Lajos lelkipász-
torsága alatt az egyházközség templomába 3 új harangot öntetett.

A Hangya és a Tejszövetkezet elnöke, az O.K.H. felügyelôbizottságának el-
nöke és a képviselôtestület virilis tagja volt. Rempehollóson temették el az ottani 
családi sírboltba. A szônyi gyülekezet küldöttsége részt vett a temetésén. Felesége 
Rácz Margit volt, egy gyermekük született, Éva.210

Konfi rmáció211

210 Kránitz Zsolt szerk. „A késô idôk emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egy-
házkerület lelkészi önéletrajzai. (1943). Pápa, 2013. 956;Osváth 1938, 921. 

211 A Konfi rmációs képeket és adatokat Turi Zsolt és Márkiné Tárnok Eszter gyûjtötte
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1951. május 3-án konfi rmáltak Szônyben, Borbély Erzsébet, Borbély Jolán, Bútor László, 
Dózsa Imre, Dózsa József, Endrédi Vilma, Hencze Jolán, Kósa Sándor, Kôhalmi Pál,

László Rozália, Matyus István, Matyus Margit, Nagy Imre, Nagy Sándor, Pénzes Éva, 
Pintér András, Pintér László, Viszkocsil Ferenc, Zobák Béla középen Ladányi András

gondnok, Nagy Lajos lelkipásztor id. Czunyi István gondnok
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Konfi rmáció 1953. május 14., Szôny, Felsô sor balról: Györffy Lajos, Izsáki Sándor,
Marton Géza, Pénzes Béla, Villám Lajos, Sárai János, Czuczor Ferenc, Középsô sor balról:

Vass Margit, Kerekes Márta, Németh Margit, Ladányi Ilona, Pintér Piroska,
Pintér Margit, Izsáki Erzsébet, Alsó sor balról: Turi Irén, Matyus Eszter, Mészáros Mária, 

Nagy Lajos lelkipásztor, id. Matyus Lajos gondnok, Tárnok Eszter, Matyus Erzsébet
és Pénzes Ilona Akik nincsenek a képen: Bereznai Ferenc, Fülöp Sándor, Horváth József,

Molnár József, Molnár Sándor, Németh György

Konfi rmáció 1955. május 22., Szôny. bal oldalon: id Matyus Lajos gondnok, jobb oldalon: 
Pintér Ferenc gondnok, középen Nagy Lajos lelkipásztor, Alföldi Ferenc,

Ábrahám Lajos, Hencze János, Hordós János, Kerekes Kálmán, Kiss János,
Matyus Imre, Pénzes Ferenc, Szaller Sándor, Szijj Dénes, Végh Béla, Villám Imre,
Kosdi Árpád, Körmendy József, Gyimesi Erzsébet, Kósa Erzsébet, Marton Erzsébet,
Matyus Júlia, Mészáros Erzsébet, Mózes Aranka, Németh Erzsébet, Pulai Berta,

Pap Mária, Pénzes Piroska, Süvegh Margit, Tóth Ilona,  Vargha Éva, Vargha Márta,
Villám Eszter, Dózsa Eszter, Kormos Gergô, Vass József, Izsáki Margit, Végh Mária
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1956. május 13. Konfi rmáció, Szôny. Középen: Nagy Lajos lelkipásztor, jobb oldalon
Pintér Ferenc gondnok, Ábrahám Tibor, Butor Mária,  Csinger Vera, Dózsa Aranka,

Hevesi István, Horváth István, Izsáki Erzsébet, Janka Ferenc, Király Eszter, Kormos Ildikó, 
Kozsdi Ida, Marcsa Eszter, Marcsa Lajos, Matyus András, Matyus József, Matyus Júlia, 

Matyus Lídia, Mészáros Eszter, Moskovics Éva, Mózes Júlia, Nagy Tibor, Pap Attila,
Pente Lajos, Pénzes Géza, Pintér Ferenc, Potháczky Irén, Süveg Irén, Süvegh József,

Szabó Aranka, Szabó Bálint, Szabó Ilona, Szabó József, Szônyi Károly, Szücs Erzsébet, 
Szücs Klára, Takács Erzsébet, Tóth Eszter, Turi László, Turi Miklós, Vajda László,

Végh Magdolna, Villám Ferenc Villám Mária, Vödrös Bálint

1957. június 2-án konfi rmáltak Szônyben bal oldalon: Soós András gondnok, jobb oldalon: 
Pintér Ferenc gondnok, középen: Nagy Lajos lelkipásztor. A képen vannak:

Ábrahám György, Balogh Ida, Bereznai Mária, Dalmady Sándor,Dózsa András,
Dózsa Éva, Gyurkovics István, Hencze Edit, Hordós István, Hordós Tibor, Ivánfi  József,

Izsáki István, Janka Ilona, Kalmár Gyula, Kovács Lajos, Kozsdi Margit,
Matyus Rozália, Mészáros Zsófi a, Móricz Lajos, Nagy László, Ollé Gyula, Parma Gyula, 

Pénzes Erzsébet, Ráczkevy Károly, Sárai Julianna, Somogyi Lajos, Soós Lídia,
Süvegh László, Szabó Júlia, Szabó Kálmán, Szaller Ilona, Urpesz József, Vargha Ilona, 

Éva, Végh László, Villám József
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1958. május 18-án konfi rmált lányok névsora: Borbély Magdolna, Borsányi Edit, Dobai
Julianna, Dobi Irén, Györffy Eszter, Hollósi Éva, Hordós Ilona, Horváth Berta, Horváth
Ilona, Ivánfi  Júlia, Kiss Julianna, Ladányi Éva, Móricz Piroska, Ravasz Anna, Salczer

Elvira, Szelei Irén, Vass Irén, Villám Eszter, Vödrös Margit

1959. május 10–én Szônyben konfi rmáltak névsora: Bányai Júlia, Barkóczy Ádám, 
Czuczor József, Dobi Lajos, Dózsa Zsuzsanna, G.Végh Tibor, GaálAndrás, Hevesi András,

Hollósi Zsuzsanna, Jakab Gyula, Komáromi Márta, Kosár Mária, Lakics Balázs Péter, 
Nagy Károly, Nagy Lajos, Pap László, Pente Emma, Sági József, Sági László, Sárai Gyula, 
Szabados Ilona, Szatmári Zoltán, Takács Ibolya, Tóth Bálint, Varga Erika, Varga Mária, 

Vass Lajos, Villám Edit, Villám Irén, Villám Katalin, Villám Margit, 
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1960-ban konfi rmáltak csoportképe, Ülôsor balról jobbra: Hollósi Nóra, Nyikus Erzsébet, 
Nagy Lajos lelkipásztor, Lukovics Márta (Mária), Nagy Ilona, Középsô sor, balról jobb-

ra: Soós Irén, Pintér Erzsébet, Villám Márta, Viszkocsil Erzsébet, Végh Júlia, Cérna Már-
ta, Tóth Piroska, Csiki Ilona, Bányai Zsuzsa, Soós András gondnok Felsô sor, balról jobbra: 

Pintér Ferenc gondnok, Kôhalmi Attila, Kerekes Tibor, Sárai Lajos, Turi Gyôzô,
Dalmadi József, Szabó Imre, Szabó Sándor, Villám Tibor

1961. május 14-én konfi rmáltak Szônyben középen: Nagy Lajos lelkipásztor, bal oldalt
Soós András gondnok, jobb oldalt Pintér Ferenc gondnok Ábrahám István, Barsi József, 

Bognár Erzsébet, Csinger Margit, Csorna Etel, Dobi Zsigmond, Dózsa Mária,
Dózsa Miklós, Fekete Sándor, Gaál Árpád, Gaál Mihály, Gere Ida, Hencze Zsuzsanna, 

Horváth Erzsébet, Hörömpöli Piroska, Író József, Korán Ilona, Kozsdi Imre, Lukovics
Ferenc, Móricz Miklós, Nagy Attila, Nagy Elvira, Szabó Bálint, Szathmári Dezsô,

Szücs Mária, Takács István, Tóth Irén, Villám László
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1962. június 3-án konfi rmáltak Szônyben bal oldalon: Pintér Ferenc gondnok, jobb oldalon
Soós András gondnok, középen: Nagy Lajos lelkipásztor Leghátsó sor fi úk balról:

Füssy Gyula, Kovács István, Kocsi H. Sándor, Albert József következô sor fi úk balról:
Pénzes István, Bátori Ferenc, Ivánfi  Zoltán, Vödrös János Lányok álló sor balról:

Süvegh Magdolna, Kôhalmi Márta, Fekete Márta, Varga Zsuzsanna, Csaplár Angéla, 
Kosár Erzsébet Lányok ülô sor balról: Pulai Ilona, Papp Zsuzsanna, Krámer Éva, Faragó 

Edit,Sáfrány Ilona A képen nincs rajta, szeptemberben konfi rmált Matyus Kálmán.

Konfi rmáció 1964. március 22-én Bal szélen Pintér Ferenc,
jobb szélen:Soós András gondnokok, középen Nagy Lajos lelkipásztor

A képen szerepelnek: Baross Ildikó, Baross Péter, Boros Margit, Czunyi Margit,
Dajka Gyula, Dobai Ilona, Fekete Imre, Gál Eszter, Gyôrffy Kálmán, Hencz József,
Horpai József, Katona Dénes, Kazi Edit, Kiss Katalin, Kosár Ilona, Lengyel Judit,

Marcsa Margit, Matyus Katalin, Mózes Eszter, Nagy Albert, Nagy Ferenc, Nagy Judit, 
Nagy Károly, Narancsik Vince, Németh István, Németh Julianna, Oszkó János,

Sánta Ildikó, Soós Vera, Süvegh István, Szabó László, Szabó Mária, Szekér Mária,
Takács Lajos, Várhidi Antal, Villám Mária, Vizkeleti László.
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Konfi rmáció, 1971. április 18. Álló sor: Bognár Mária, Villám József, Márki György,
Boros Ferenc, Molnár Csaba, Meleg József, Hencz Tibor, Kocsi László,

Németh Piroska Lídia, Ülô sor: Kovács Éva, Matyus Zsófi a, Kristály Edit, Kosár Margit, 
Csekes Mária, Tokodi Ibolya, Dózsa Teréz, Szabó Jolán, Nagy Márta

1975. április 20-án  konfi rmáltak,  középen Nagy Lajos lelkipásztor,
mögötte Pintér Ferenc gondnok A képen vannak: Belák Erika és Judit, Csaplár Ildikó,

Dózsa Csaba László, Dózsa Ildikó, Dózsa Piroska, Dubi Mária, Fülesi Ilona,
Gyimesi János, Házi Judit, Kosár Erzsébet, Mészáros Ágnes, Móricz Imre, Nagy Etelka, 

Nagy Zsuzsanna, Réti Tibor, Szabacsi Tibor
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Konfi rmáció, 1978. április 16.

1979. április 8-án konfi rmáltak Szônyben: Középen Nagy Lajos lelkipásztor Bán Gábor,
Bubán Kálmán, Fellner Ágnes, Kajtár Erika, Kecskés Károly, Kerekes Róbert,

Kôhalmi Erika, Kôhalmi Péter, Mészáros Tamás,Nagy Edit, Németh Zsuzsanna,
Oláh Márta, Timár Zoltán Varga Ágnes Katalin
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Szôny, konfi rmáció, 1980. április 20.
Középen Nagy Lajos lelkipásztor, Bakulár Márta, Berze Gabriella, Csaplár Brigitta, 
Csinger Zsolt ( ô május 27-én), Dózsa Erika, Iklódi Erika, Író József, Kozsdi Erika,

Nagy Imre, Pongrácz Aranka, Pongrácz Hilda, Simon Erika Csilla, Somogyi István,
Szabó Mónika, Tóth Márta, Turi Miklós, Vass Éva, Villám Krisztina Katalin,

Vollai Csaba, Wéber Attila

1982. április 18-án konfi rmáltak Szônyben: Középen Nagy Lajos lelkipásztor,
jobbról az elsô Czunyi Sándor gondnok, második Borbély Lajos gondnok;

Bujdos Claudia, Dózsa András, Dózsa Margit, Juranovics László, Kóti Veronika,
Krebsz Ildikó, Maller Árpád, Móricz Péter, Oláh Sándor, Olajos Csilla, Paluska Tibor,

Pintér Mónika, Réti Attila, Somogyi Erika Kinga, Szücs Attila. Téglás Kálmán,
Tóth Gábor Miklós



255

Konfi rmáció, 1984. április 15. 

Konfi rmáció, 1984. április 15. Álló sor balról: Turi Zsolt, Zámboki Ákos, Németh Edit,
Süvegh Anikó, Miletics Melinda, Csapó Ildikó, Móricz Éva, Péntek Dénes,

Hollódi Gyula Ülô sor balról: Végh Ildikó, Ivánfi  Márta, Czunyi Edit,
Nagy Lajos lelkipásztor, Izsáki Piroska, Végh Margit, Hordós Krisztina
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Konfi rmáció, 1986. április 20. 

Konfi rmáció, Szôny, 1988. április 17. Balról jobbra: Kóti Károly, Mózes János, Tóth Ádám 
Lajos, Bognár Sándor, Hollódi Gábor, Narancsik Zoltán, Hermann Barnabás
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Konfi rmáció, 1992: Lentulai Attila lelkipásztor, a presbiterek és a konfi rmandusok

Konfi rmáció, Szôny, 2012. május 6. konfi rmáció után készült kép: Turi Zsolt, Szijj Szabolcs 
Gergô, Dobi Attila Gábor, Sajkovics Anita, Nagy Attila Ákos lelkipásztor
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Szôny, Konfi rmáció 2015. május 17. Windoch Leila Alexandra, Turi Ádám,
Kovács Olivér, Barassó Balázs László Az Úr asztalánál Nagy Attila Ákos lelkipásztor.

Konfi rmáció 2016. május 8-án Nagy Attila Ákos tiszteletes, Pénzes Gábor, Réti Attila, 
Szakál Ágnes, Vas Bernadett, Viksi Márk, Böde Anita, Buzál Teréz,

Vargáné Nagy Gabriella
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Presbitérium212

1815. október 25: A Presbiterek feleskedtetése elôtt való Agenda:
„Szép dolog az, amikor valaki az Isteni gondviselés arra méltat, hogy az ekklézsia Pres-

bitereinek hárma közé fel vétessen. –De ámmilyen szép dolog a Presbiterség, ? , az azt fel 
válalónak vállaira. –Magatokon érezzétek, el hiszem azt, több izben is K! –Hogy nem csak 
az emberi erötelenség, hanem a szántszándékbol valo indulat, harag, hazafi ság, atyafi ság, 
igéretek, fenyegetések és több efélék amely bé vissek benneteket az olyan ?, melyben az igaz-
ság , az illendôség, átuszva lelki eszmét hajó törést szenvedtek. –Pedig, az érdemes Pres-
biternek, nem szabad az igazság útjáról le térni; nem szabad az ítélet tételekben, a mel-
lesleg valo indulatokra hallgatni: hanem minden szemrevaló tekintet nélkül, olyan igaz-
ság kell neki, mindenekkel igazságot szolgáltatni, mintha azon szóban kellene meg jelen-
ni, az Istennek szoros igazsága széke elött. –Köre lényege a jó Presbiternek az Isten házára, 
a Parochialis épületekre vigyázni, hogy azok mindenkor az Isten dicsösségéhez illendö kar-
ban és állapotban tartassanak. –Kötelessége a bocsátkozo életüeknek a meg feddése, az en-
gedetleneknek, az engedelmességre valo vissza vezetése; az ekklézsiai szolgálat alol magokat 
ki vonni akaroknak bátor megfeddése, söt kénszerítése, maga menvén jó példával azok elött 
kiknek szemei ô reá , bizonyosan függesztessék. –Kötelessége a jó presbiternek az Ekklézsiai 
jövedelmeknek nem csak meg takaritása, hanem székessége szerén gyarapitása helyén valo 
gyarapitása is; a köz gyülésekben ejtett olyas szavaknak, beszédeknek és határozásoknak ma-
gában valo megtartása, melyekröl az illendöség, és az elöre vigyázo okosság parancsolja hogy 
azokat el hallgassak , s ki ne híreszteljük. De még az Ekklézsia Lelki Pásztora, és oskolai 
tanitok iránt is, vagyon a jó lelkiesmerettel biro Presbiternek bizonyos kötelessége, ? p.a hogy 
azoknak betsûletek minden méltatlan megtámadtatások ellen védelmezze, azok fi tetségeik 
meg adására, az Ekklézsiai földeknek jó karban és állapotban valo tartására, azoknak 
illendö és alkalmatos idökben valo munkáltatására fö gondja legyen. Egyszoval kötelessége a 
Presbiternek magát ugy viselni, hogy a maga felöl valo jó tevékenységét meg ne csalja azok-
nak kik öket a dolgok többségével, ezzel az –isten elött drága, és becses hivatallal meg?”213

A Szônyi Református Egyházközség presbiterei 1920-tól
Borbély András 1920 – 1928; Borbély Ferenc 1920 – 1925; Borbély Lajos 

1920 – 1952; Csaplár János 1920 – 1922; Dobi József 1920 – 1938; Dózsa József; 
1920 – 1942; Dózsa Elek 1920 – 1933; Dózsa Lajos 1920 – 1935; Fekete József 
1920 – 1938; Komáromi Pál 1920 – 1925; Marcsa András 1920 – 1925, Pintér Já-
nos 1920 – 1922; Sárai József 1920 – 1932; Szelei István 1920 – 1928; Szelei Pál 
1920 – 1922; Tarczy Zoltán 1920 – 1944; Téglás Pál 1920 – 1922; Villám Mi-
hály 1920 – 1938; Borbély József 1922 – 1938; Dózsa Károly 1922 – 1926; Fekete 
Lajos 1922 – 1952; Szabó József 1922 – 1943; Szabó Lajos 1922 – 1949; Villám 
András 1922 – 1968; Villám Ferenc 1922 – 1941; Bak Szücs József 1925 – 1950; 

212 Ez az összeállítás a presbiteri tisztséget betöltô gyülekezeti tagok neveit, és presbiterségük 
idôtartamát tartalmazza. A pótpresbiterekrôl és tiszteletbeli presbiterekrôl a lelkészi hivatal 
irattárában található részletes felsorolásból összeállította: Dózsa Teréz és Márki Györgyné.

213 1815. október 25-i jegyzôkönyv
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Dobi Bálint 1925 – 1931; Fekete János 1926 – 1941; Kovács Gyula 1928 – 1941; 
Sárai Lajos 1931 – 1934; Ódor József 1932 – 1938; Tóth Lajos 1933 – 1953, Len-
gyel Lajos 1935 – 1954; Dózsa L. Elek 1938 – 1950 és 1952 – 1975; Fülöp Károly 
1938 – 1953; Kecskeméti József vitéz 1938 – 1952 és 1957 – 1973; Pintér József 
1938 – 1953; Fekete József ifj. 1939 – 1952 és 1958 – 1959; Komáromi Miklós 
vitéz 1940 – 1964; Pénzes Lajos 1941 – 1951; Süveg János 1941 – 1961; Tárnok 
Benô 1941 – 1952; Dózsa E. Elek 1943 – 1952; Villám Zsigmond 1943 – 1950 és 
1952 – 1961; Czunyi István 1946 – 1952; Ladányi András 1946 – 1961; Györffy 
Elek ifj. 1950 – 1966; Kovács István 1950 – 1976; Sárai János id. 1950 – 1964; 
Szabó Sándor 1950 – 1953; Borbély Lajos ifj. 1952 – 1988; 

Dobi Imre 1952 – 1974; Dózsa Imre 1952 – 1972; Matyus Lajos 1952 – 1956; 
Pintér Ferenc 1952 – 1979 és 1985 – 1993; Villám Ferenc 1952 – 1980; Villám Jó-
zsef 1952 – 1974; Pénzes Imre 1955 – 1970; Soós András 1955 – 1977; Borbély 
Ferenc 1958 – 1961; Dobi Zsigmond 1958 – 1967; Dózsa Kálmán 1958 – 1978; 
Fülöp Kálmán 1958 – 1986; Lukács József 1958 – 1983; Nagy Károly 1958 – 
1982; Ráczkevy József1958 – 1961; Sárai Lajos 1958 – 1973; Somody János dr. 
1958 – 1961; Boros Géza 1961 – 1985; Czunyi Sándor 1961 – 1993; Dózsa József 
1961 – 1985; Fülöp Károly 1961 – 1993; Gál Dénes 1961 – 1995; Lengyel Lajos 
1961 – 1965; Pénzes János 1961 – 1989; Fekete Lajos 1964 – 1981; Katona Dénes 
1964 – 1987; Kopócsi József 1964 – 1967; Móricz Lajos id. 1964 – 1993; Varga 
Sándor 1964 – 1987; Vass József 1964 – 1984; Marton Géza 1967 – 1989; Borbély 
Gyula 1970 – 1993; Fekete Imre 1970 – 1993; Kovács József 1970 – 1983; Marcsa 
Lajos id. 1970 – 1982; Dobi József 1974 – 1979; Hevesi István 1974 – 1978; Farkas 
István 1977 – 1987; Gál Elek 1977 – 1981; Harcsa Bálint 1977 – 1981; Kajati Béla 
1977 – 1995; Kósa Sándor 1977 – 1984; Krebsz Géza 1977 – 1988; Móricz Sán-
dor 1977 – 1988; Papp Béla 1977 – 1993; Sárai Ferenc 1977 – 1988; Tárnok József 
1977 – 1995; Tokodi Zoltán 1977 – 1985; Benke Gyula 1979 – 1993; Csaplár Jó-
zsef 1979 – 1993; Dobi Bálint 1979 – 1995; Dózsa Lajos 1979 – 1992; Hevesi And-
rás 1979 – 1991; Jakab János 1979 – 1989; Lendik József 1979 – 1984; Gyarmati 
József 1982 – 1995; Albert József 1985 – 1995; Csekes András 1985 – 1992; Feke-
te Sándor 1985 – 2010 és 2012 –; Gyimesi János 1985 – 2009; Kovács Benô 1985 
– 1994; Nagy István 1985 – 1993; Szabó Bálint id. 1985 – 1993; Tárnok Dezsô 
1985 – 1988; Tóth Lajos 1985 – 1988; Varga János 1985 – 1990; Villám Ferenc 
1985 – 1999; Janka Ferenc 1989 – 1993; Janka János 1989 – 1992; Zajda Dénes 
1989 – 1993; Dózsa Dénes 1992 – 2009; Dózsa Péter 1992 – 2010 és 2012 –napja-
inkig; Meleg András 1992 – 1999; Móricz Lajos 1992 – 1993 és 2012 –; Nagy Vil-
mos 1992 – 1993; Sárai Ferenc ifj. 1992 – 1993; Kecskeméti István 1993 – 1997; 
Pénzes Lajos 1993 – 2010 és 2012 – 2013; Pintér Lajos 1993; Sárai János 1993 
– 2001; Sárai Lajos 1993 – 2006; Szilvássi Vilmos 1993 – 2005; Kovács Sándorné 
1994 – 2005; Potháczki József 1994 – 2010 és 2012 –; Smid József 1994 – 2003 és 
2012 –; Tóth Lajosné 1994 – 2002 és 2012 –; Kerekes Kálmánné 1996 – 2005 és 
2012 –; Thoma László 1997 – 2002; Kovács Lászlóné 2000 – 2002; Szabó Sándor 
2001 – 2005; Csapó Lajos 2003 – 2009; Csinger Józsefné 2003 -2010; Szabó And-
rás 2003 – 2009; Szakács Károly 2003 – 2004; Bocska Pál 2005 – 2009; Oláh Ta-
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más 2005 – 2010; Marcsa Lajos 2006 – 2007; Nagyné Förhétz Mária 2006 – 2010; 
Ötvös András Gábor 2006 – 2010; Szabó Sándorné 2006 – 2010; Pirityi Judit 
2007 – 2010; Borbély Gyula ifj. 2012 – napjainkig; Fikner József 2012 –; Gál At-
tila 2012 –napjainkig; Gálné Jankó Eszter 2012 – napjainkig; Papp Erzsébet 2012 
– napjainkig; Potháczki Dóra dr. 2012 –; Szabó Bálint 2012 –; Kajtár József 2013 –; 

Gondnokok 1920-tól: 
Borbély András 1910 – 1922; Téglás Pál 1916 – 1922; Szabó Lajos 1922 

– 1931; Villám Ferenc 1922 – 1931; Sárai Lajos 1931 – 1934; Villám András 
1931 – 1943; Fekete János 1934 –1941; Lengyel Lajos1941 – 1946; Fekete Jó-
zsef 1943 – 1946; Czunyi István 1946 – 1952; Ladányi András 1946 – 1952; 
Matyus Lajos 1952 – 1956; Pintér Ferenc 1952 – 1979; Soós András 1956 – 
1977; Pénzes Imre 1964 – 1970; Borbély Lajos1970 – 1988; Fekete Imre 1977 
– 1992; Czunyi Sándor 1979 – 1982; Nagy Károly 1982; Kajati Béla 1985 – 
1993; Móricz Lajos 1993 és 2013 –napjainkig; Dózsa Dénes 1993–2009; Fe-
kete Sándor 1994 – 1999; Gyimesi János 1994 – 2009; Thoma László 2000 
– 2001; Oláh Tamás (mb. gondnok) 2009 – 2010; Dózsa Péter 2012 –napjain-
kig; Pénzes Lajos 2012 – 2013; Móricz Lajos 2013 – napjainkig.

Fôgondnoki tisztséget töltöttek be: 
Pintér Ferenc 1964 – 1979; Dózsa Dénes 1997 – 2009;Pénzes Lajos 2012 

– 2013; Móricz Lajos 2013 – napjainkig

Az 1977. október 23-i
presbiteri ülés után

Ülnek: 1. Nagy Károly, 2. Gál
Dénes, 4. Borbély Lajos,

5. Harcsa Bálint, 7. Papp Béla
Állnak: 1. Tokodi Zoltán,

2. Fekete Imre, 3. Móricz Lajos,
4. Varga Sándor, 6. Varga János,

7. Pénzes J. tûzoltó, 9. Kajati Béla,
10. Czunyi Sándor, 11. Móricz Sándor
12. Fülöp Kálmán, 13. Pintér Ferenc,

15. Dobi Bálint, 16. Tárnok József

A jelenlegi presbitérium az eskütétel 
után, 2011 karácsonyán:

Fikner József, Potháczki József, Móricz 
Lajos, Papp Erzsébet, Szabó Bálint,

Dr. Potháczki Dóra, Borbély Gyula, 
Gálné Jankó Eszter, Gál Attila, Nagy 
Attila Ákos lelkipásztor, Pénzes Lajos 

fôgondnok, Fekete Sándor, Ötvös
András Gábor, Kerekes Kálmánné, 

Dózsa Péter, Smid József, Tóth Lajosné, 
Kajtár József, Nagy István
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A presbitérium jelenlegi tagjaiban annyi változás történt, hogy 2013 júni-
usától Móricz Lajos lett a fôgondnok, aki 2013. június 16-án tette le az esküt. 
Presbiternek bekerült Kajtár József.

Presbiteri életrajzok214

id. Borbély Gyula (Szôny, 1919) elemi iskoláit 
Szônyben végezte. 1940-ben katonaként egy székesfe-
hérvári egységhez került, harcolt a második világháború-
ban. 1945 januárjától 1948 augusztusáig orosz hadifog-
ságban volt. 1952-ben kötött házasságot Mocsári Mári-
ával (1924 – 2001), három gyermekük született: Gyula, 
Mária és Márta. 

Dolgozott a Magyar Kôolajipari Vállalatnál Szônyben, a szállításnál tola-
tás vezetô volt, valamint a Szônyi Termelôszövetkezetben. A szônyi református 
egyháznál 1970-tôl 1993-ig presbiterként látta el feladatát.215

Ifj. Borbély Gyula (Szôny, 1953) szakközépiskolában 
érettségizett. Katonai szolgálatát 1972 és 1974 között a 
Határôrségnél, Kópházán töltötte. 1976. szeptember 4-én 
kötött házasságot Palla Edittel, két gyermekük született, 
Balázs és Krisztina. Dolgozott a MOL Rt-nél, a Szônyi 
Mgtsz-ben, jelenleg egyéni vállalkozó. Szônyben az Is-
tenkúti dûlôben pálinkafôzdét, pálinkaházat mûködtet, 
a pálinkalovagrend tagja. A szônyi református egyháznál 
2012-tôl látja el a presbiteri tisztséget.216

Czunyi István (Mocsa, 1887 – Szôny, 1953) há-
rom éves korában árván maradt, szônyi nagynénje, Végh 
Ferencné (Czunyi Erzsébet) fogadta magához, nevelte fel. 
1913. január 20-án kötött házasságot a szônyi illetôségû 
Villám Erzsébettel. Gyermekeik közül négy érte meg a 
felnôtt kort: Sándor, Erzsébet, Margit és Irén. 1946 – 
1952 között a szônyi református egyház presbitériumá-
nak tagja, gondnoka volt.217

214 A presbiteri életrajzok nagy részét Márkiné Tárnok Eszter és Turi Zsolt gyûjtötte. Írta: Turi Zsolt.
215 Adatközlôk: id. Borbély Gyula és lánya, Kecskésné Borbély Mária
216 Adatközlô: ifj. Borbély Gyula
217 Adatközlô: Papp Erzsébet
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Czunyi Sándor (Szôny, 1919 — Komárom, 2000) földmûves 
családban született, édesapja Czunyi István, édesanyja Villám 
Erzsébet volt. Mélyen vallásos szülei hitben, hazaszeretetre ne-
velték három lánytestvérével együtt. Felesége Kecskeméti Mar-
git, aki szintén hithû református családból származott, egy gyer-
mekük született, Margit. Megjárta a második világháborút, 
ahonnan Isten segítségével hazakerült. Földmûvesként dolgo-
zott szüleivel és testvéreivel együtt.Ezt követôen a szônyi TSZ-
ben, a Timföldgyárban vállalt munkát. Késôbb a MOLAJ-ban 
dolgozott, megbecsült munkásemberként nyugdíjazásáig. 

Egész életében templomba járó, a szônyi egyházközségnek odaadó tagja volt 
feleségével, gyermekével egyetemben. 1958 és 1993 között presbiterként, 1979-
tôl 1982-ig gondnokként szolgálta a szônyi református egyházközséget. Veje, 
Albert József is 10 éven keresztül (1985 – 1995) presbiter volt Szônyben.218

Csaplár József 
esküvôje

Csaplár József (Szôny, 1917 – Szôny, 1999) Szônyben született 1917. júli-
us 15-én református, vallásos család tízedik gyermekeként. Szülei, Csaplár Ist-
ván és Sárai Lídia 1897-ben kötöttek házasságot. Édesapja földmûves, majd 
Szônyben postás volt. A tíz gyermekbôl öten érik meg a felnôtt kort: Mária, 
Eszter, Julianna, András és József.

Testvérei közül Eszter (Móricz Imréné) és Csaplár Julianna is a postán he-
lyezkedett el. 1948. szeptember 11-én kötött házasságot Kürthy Juliannával, egy 
gyermekük született, Angéla. A Komáromi Kôolajipari Vállalatnál dolgozott, on-
nan megy nyugdíjba. Nyugdíjas éveit fafaragással töltötte, kiérdemelte a „Fafara-
gó Népmûvész” címet. Templomba járó, hívô emberként 1979 és 1993 között a 
szônyi református egyház presbitere volt.219

218 Adatközlô, gyûjtô: Papp Erzsébet, írta: Turi Zsolt
219 Adatközlô: Márkiné Tárnok Eszter, írta Turi Zsolt
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Id. Csekes András (Búcs, 1920 – Esztergom, 1993) a búcsi re-
formátus elemi iskolába járt. 1948-ban Bátorkeszin kötött házassá-
got Töröttô Máriával. Friss házasként szüleivel együtt a Felvidékrôl 
kitelepítésre kerültek Mosonszentjánosra. 1953-ban sikerült a 
szülôföldhöz közelebb jönni, Szôny-Bélapusztára költöztek, a 
magtárban kapott munkát. Késôbb Szônyben építkezni kezdtek, 
új családi házukba 1963-ban költöztek be. Két gyermekük szüle-
tett, András és Mária. A Szônyi Szabadság Termelôszövetkezetbe 
került. Szônyben a mai Iskola utca és Dózsa György út sarkán 
lévô, már lebontott darálóban is sokat dolgozott. 

Mélyen hívô református volt, családjának, gyermekeinek 
gyakran énekelt zsoltárokat. A szônyi református egyház pres-
bitere volt 1985 és 1992 között.220

Csinger Józsefné Lengyel Teréz (Ászár, 1945) általános isko-
láit Ászáron végezte. Az ászári református templomban konfi r-
mált 1958-ban. Komáromban a Lengyárban dolgozott. 1965-
ben kötött házasságot Csinger Józseffel. Ezt követôen a szônyi 
kórházban helyezkedett el. 1977-ben általános ápolói végzettsé-
get szerzett. A szônyi református egyházközség presbitere volt 
2003 és 2010 között.221

Dobi Bálint (Szôny, 1927— Komárom, 2007) szônyben született, nevelkedett 
testvéreivel együtt, református vallását gyakorló családban. Édesapja Dobi Bálint, 
édesanyja Fekete Zsófi a volt. Felesége Czunyi Irén szintén református családból 
származott, két gyermekük született: Tibor és Attila. Földmûvesként dolgozott, 
majd a MOLAJ-hoz került. A szállítási osztályon fi zikai munkát végzett. Fiatal ko-

220 Adatközlô: Fia, Csekes Andrásés lánya, Martsa Zoltánné Csekes Mária, írta: Turi Zsolt
221 Adatközlô: Csinger Józsefné, írta: Turi Zsolt
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rától fogva részt vett a gyülekezet életében. igyekezett minden temetôgondozási 
munkából kivenni a részét, de besegített a templom, parókia körüli teendôkben is. 

1977-tôl 1995-ig presbiterként szolgálta egyházközségét. Hûséges 40 évi 
szolgálatáért az egyházközség” Presbiteri emléklapot” adományozott számára.222

Dobi Zsigmond (Szôny, 1912 – Komárom, 1982) Gyôrben a 
Bencés Gimnáziumban tanult 1923 és 1930 között. Református 
lelkésznek készült, 1931-ben megkezdte tanulmányait apápai Re-
formátus Teológián, de hangja miatt nem felelt meg. Katonai ide-
jét 1934-35-ben töltötte, melynek utolsó idôszakában Komárom-
ban számvivôként teljesített szolgálatot. 1936-ban kötött házassá-
got Dózsa Margittal (1912 – 1976), három gyermekük született: 
Margit(1940-1986), Ildikó (1944-1945) és Zsigmond (1947-1999). 
Mozgósításkor és a második világháború idôszakában 1938 és 1940 
között többször kapott katonai behívót.

A családi gazdaságban földmûveléssel, állattartással foglalkozott. A Szônyi 
Termelôszövetkezetbe a megalakulásakor még nem léphetett be, ekkor gyár-
ban kezdett dolgozni. 1959-ben csatlakozott a Termelôszövetkezethez. 1963-
tól nyugdíjazásáig a MOLAJ-ban, a kazánházban végezte munkáját. A szônyi 
református egyházközség presbitere volt 1958 és 1967 között.223

Dózsa Dénes (Szôny, 1957 – Komárom, 2009) szülei: Dózsa Dénes és Sá-
rai Julianna. Általános iskoláit Szônyben végezte. 1970. április 26-án 
konfi rmált a szônyi református templomban Nagy Lajos lelkipász-
tornál. Ezt követôen a Hild József Építôipari Szakközépiskolában ta-
nult tovább, ahol 1975-ben magasépítési szakirányon érettségizett. 
1978-ban megszerezte a magasépítési technikusi végzettséget is. Ka-
tonai szolgálatát Budapesten töltötte.1985-ben kötött házasságot 
Bokros Edittel, egy fi uk született Máté. A Komárom-Esztergom me-
gyei Építôipari Vállalatnál (KOMÉP) mûvezetôként dolgozott, majd 
egyéni vállalkozóként végezte munkáját.

A szônyi református egyház presbitere volt 1992 és 2009 között, 
közben 1993-tól 1997-ig gondnokként, 1997 és 2009 között fôgondnokként szol-
gálta a szônyi egyház közösséget. Emellett 2003-2009 között egyházmegyei taná-
csos. Az egyházközségben elmúlt több mint két évtizedben több építkezés is volt: 
az új ravatalozó 2001-2002-ben történt építése, a templom külsô és belsô teljes fel-
újítása 1993-1995 között, és a kárpótlás során visszakapott egykori Nagyiskola, je-
lenlegi gyülekezeti ház felújítása, ill. belsô átalakítása, melyre 1997-1999 között ke-
rült sor.Ezekben a munkálatokba jelentôs szerepet vállalt.224

Dózsa L. Elek (Szôny, 1898 – Szôny, 1975) Elemi iskoláit Szônyben végez-
te. Az I. világháborúban az olasz fronton szolgált. Mezôgazdasággal foglal-
kozott, kezdetben kisgazdaként, késôbb a helyi termelôszövetkezetben. 1922. 

222 Adatközlô, gyûjtô: Papp Erzsébet, írta: Turi Zsolt
223 Adatközlô: Dobi Zsigmond visszaemlékezései alapján unokája, Dobi Ágota, írta: Turi Zsolt
224 Adatközlô: Dózsa Dénesné, írta: Nagy Attila és Turi Zsolt
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november 28-án kötött házasságot Szabó Máriával, egy fi uk szüle-
tett: Lajos (1924).

Aktívan részt vett a közéletben: tagja volt Szôny képviselô-
testületének, a helyi Kisgazdapártban jegyzôként tevékenykedett és 
a Szônyi Református Egyházközség presbitereként szolgált 1938-
tól 1950-ig, illetve 1952-tôl 1975 között.

Családjával együtt 1952 májusában a Hortobágyra, Ebesre in-
ternálták, ahonnan 1953 szeptemberében térhettek haza.225

Dózsa Péter (Szôny, 1959) édesapja Dózsa Dénes, édesanyja Sá-
rai Julianna. Általános iskoláit Szônyben végezte. A szônyi refor-
mátus templomban konfi rmált 1972. április 30–án Nagy Lajos lel-
kipásztornál. Szobafestônek tanult, és szakmájában dolgozott. Egy 
lánya született, Eszter. 2012 óta Szônyi Színes Óvodában karban-
tartóként, gondnokként végzi munkáját. Az egyházközség épülete-
inek felújításában tevékeny részt vállalt. A szônyi református egy-
házközség presbitere volt 1992-tôl 2010-ig. 

2012-tôl ismét a presbitérium tagja, a gyülekezet gondnokaként végzi mun-
káját. A református énekkar tagja, és megtapasztalta, hogy aki énekel, az két-
szeresen imádkozik.226

Fekete Imre (Szôny, 1920 - Komárom, 1994) Szônyben, mé-
lyen vallásos családban született, nevelkedett öt testvérével együtt. 
Édesapja Fekete János (1875-1942), édesanyja Dózsa Lídia (1888-
1966). Édesapja asztalosmesterként a szônyi református templom 
faipari munkáinak készítôje volt. Felesége, Czunyi Margit szintén 
református családból származott, két gyermekük született, Imre 
és Tibor. Saját földjeit mûvelte, majd a szônyi TSz-ben dolgozott. 
Késôbb a MOLAJ-ban kapott munkát, nyugdíjba vonulásáig a 
szállítási osztály fi zikai dolgozója volt. Megjárta a második világ-
háborút, a gondviselô hazasegítette, mert feladata volt itt a földi 
létben. Egész életében híven szolgálta egyházát, gyülekezetét, lel-
készeit feleségével együtt.

1970-tôl 1993-ig presbiter volt. 1977 és 1992 között a gondnoki feladato-
kat is ellátta, de harangszóval Ô hívta Istentiszteletre a híveket, harangszóval 
kísérte az utolsó földi útra menôket. 1994-ben Áldozócsütörtöki Istentisztelet 
után még bezárta a templomot, majd összeesett és pünkösd hajnalán imádsá-
gos lélekkel megtért Teremtô Urához.227

225 Adatközlô: Unokája, Dózsa Teréz, írta: Turi Zsolt
226 Adatközlô: Dózsa Péter, írta: Nagy Attila és Turi Zsolt
227 Adatközlô, gyûjtô: Papp Erzsébet, írta: Turi Zsolt
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Fekete Sándor (Szôny, 1948) Általános iskoláit 
Szônyben végezte, majd szakmunkásképzôben hús és hen-
tesáru eladónak tanult, 1965-ben szerezte meg képesítését. 
Katonai szolgálatát 1968 és 1969 között Gyôrben töltötte. 
1979-ben Kocson kötött házasságot Dadi Júliával, egy fi uk 
született, Zoltán. Az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, 
majd a Komárom és Vidéke ÁFÉSZ Komárom üzleteiben 
dolgozott. Munkáját mindig nagy odaadással végezte, ki-
vívta az emberek megbecsülését. A szônyi református egy-
háznál presbiter volt 1985 és 2010 között, közben 1994-tôl 
2000-ig a gondnoki feladatokat is ellátta. 2012-tôl ismét 
presbiter.228

Fikner József (Szôny, 1959) Gimnáziumban érettségizett 1977-ben, majd 
elektronikai mûszerésznek tanult. Katonai szolgálatát 1981 és 1983 között Ta-
tán töltötte.Három gyermeke van, Dániel, József és János Barnabás, a két ki-
sebb Korán Ilonával kötött házasságból született. Dolgozott a Magyar Ál-
lamvasutaknál, mûszerészként, jelenleg fôállású zenész, hangszerkereskedô. 
Szônyben a családi házánál hangszerboltot üzemeltet. 2012-tôl a szônyi refor-
mátus egyház presbitere.229

228 Adatközlô: Fekete Sándor, írta: Turi Zsolt
229 Adatközlô: Fikner József, írta: Turi Zsolt
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Fülöp Károly (Szôny, 1908 – Szôny, 1995) 1935. novem-
ber 21-én Szônyben kötött házasságot Simon Juliannával, 
gyermekük nem született. A szônyi református gyülekezet-
nél a presbiteri tisztséget 1938-tól 1953-ig látta el, hûségesen, 
becsülettel.230

Gál Attila (Szôny, 1967) Tatán az Eötvös József Gim-
náziumban érettségizett 1986-ban. Katonai szolgálatát 1986 
és 1987 között Lentiben töltötte, mesterlövész kiképzést ka-
pott. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanult tovább, 
ahol programtervezô matematikusként 1992-ben diplomá-
zott. 1996-ban kötött házasságot Jankó Eszter Noémivel, há-
rom gyermekük született: Anna, Máté és Dávid. Dolgozott 
informatikusként Tatán a Polgármesteri Hivatalban, majd 
programozókénta MEDYSIS Bt-nél. 

Ezt követôen magánvállalkozó volt, jelenleg a MACI-KOMP BT programo-
zója. A szônyi református egyház presbitereként 2012-tôl végzi szolgálatát.231

Gálné Jankó Eszter Noémi (Oroszlány, 1977) A Pápai 
Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett 1996-
ban. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Karán tanult tovább, ahol 2001-ben kapta meg 
szociálpedagógus fôiskolai diplomáját. Gál Attilával kötött 
házasságot, három gyermekük született: Anna, Máté és Dá-
vid. A MACI-KOMP Bt-nél adminisztrátorként dolgozik. A 
szônyi református gyülekezet kántora, 2012-tôl presbitere. 
Jelenleg a Pápai Református Teológiai Akadémia másodéves 
hallgatója, katechéta - lelkipásztori munkatárs szakon.

A 2016/2017-es tanévtôl a szônyi Bozsik József Általános Iskola alsó évfo-
lyamaiban, valamint a szônyi Színes Óvodában hittanoktatóként végzi nagy 
odaadással munkáját.232

230 Gyûjtötte és adatközlô: Márkiné Tárnok Eszter, írta: Turi Zsolt
231 Adatközlô: Gál Attila, írta: Turi Zsolt
232 Adatközlô: Gálné Jankó Eszter Noémi, írta: Turi Zsolt
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Gyarmati József (Polgárdi, 1926 – Komárom, 2014) a 
szônyi református elemi népiskolában végezte el a hat osztályt, 
majd ezt követôen a komáromi Magyar Királyi Állami Polgári 
Fiú és Leányiskolában tanult tovább, ahol 1942-ben fejezte be a 
négy osztályt. Közben 1941-ben tagja lett a Szônyi Református 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek. Tovább folytatta tanulmá-
nyait, 1942-tôl Gyôr szabad királyi város kereskedelmi közép-
iskolájában tanult 1944-ig, majd 1945-tôl1947-ig a Komárom-
ban lévô Magyar Állami Kereskedelmi Leányközépiskolában, 
ahol 1947. júniusában érettségi vizsgát tett.

Az 1947-48–as tanévben a József NádorMûszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Közgazdaságtudományi Karának hallgatója volt. 1948 és 1950 kö-
zött kereskedelmi segéd bizonyítványt szerzett, a Tatabánya és Környéke Ke-
reskedelmi Vállalatnál helyezkedett el. 1952-ben a Tata és Iparvidéke Kiske-
reskedelmi Vállalatnál boltvezetô lett, majd a komáromi járási tanács 1. sz. 
Kórházában, Szônyben volt segédgondnok. 1952-tôl 1961-ig a gyôri Kiske-
reskedelmi Vállalatnál, a Tata és Iparvidéke Kiskereskedelmi Vállalatnál és 
Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalatnál Tatabányán dolgozott eladóként és 
boltvezetôként. 1955-ben kötött házasságot Takács Katalinnal, egy gyerme-
kük született, József. 1961-tôl az 1979-ben történt nyugdíjazásáig a Mocsa 
és Vidéke Körzeti Földmûvesszövetkezet és a Komárom és Vidéke Általá-
nos Fogyasztási és Értékesítô Szövetkezetnél volt boltvezetô. Máig él a szônyi 
emberekemlékébena fôúton, a Petôfi  Sándor úton lévô élelmiszerüzlet a „Nép-
bolt”, vagy „Gyarmati” bolt elnevezése. 1978-ban megkezdte tanulmányait a 
Budapesti Református Theologiai Akadémián, ahol 1984-ben sikeres záróvizs-
gát tett. A szônyi református egyház életének is tevékeny tagja volt, hiszen 
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1979-tôl 1995-ig presbiter, pénztáros volt, és a fontos gondnoki feladatokban 
is részt vett.233

Gyarmati József végzôs teológus 
(X-szel jelölve)

Gyimesi János (Szôny, 1936 – 2013, Ko-
márom) Szônyben járt református elemi isko-
lába. 1950. május 18-án konfi rmált a szônyi 
református templomban Györffy Lajos lel-
kipásztornál. Tanulmányait Komáromban a 
szakmunkásképzô iskolában folytatta, 1953-
ban csôszerelô szakmunkás bizonyítványt ka-
pott. Katonai szolgálatát Mezôtúron töltötte. 
1959-ben került a Magyar Államvasutakhoz, 
ahol 1995-ben történt nyugdíjba vonulásáig 
dolgozott. 1960-ban kötött házasságot a szônyi 
református templomban Turi Irénnel, egy gyer-
mekük született János. A szônyi református 
egyházközség presbitere volt 1985 és 2009 kö-
zött, valamint 1994 és 2009 között a gondnoki 
feladatokat is ellátta. 

Az egyház körüli teendôket szívvel-lélekkel végezte. Gondnoksága alatt 
többek között megújult a templom belsô tere és tetôszerkezete, felépült az új 
ravatalozó. Nagy buzgalommal szervezte a templom, gyülekezeti ház, a paró-
kia körüli munkákat, a temetô folyamatos rendbetételét és karbantartását.234

233 Adatközlô: fi a, Gyarmati József és Márkiné Tárnok Eszter, írta: Turi Zsolt
234 Adatközlô: Felesége, Gyimesi Jánosné Turi Irén, írta: Turi Zsolt
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Gyimesi János, Turi Irén, 
Turi Bálint, Gyimesi Erzsébet, 

Vizkocsil Ferenc

Hevesi István (Komáromszentpéter, 1910 – 
Szôny, 1977) 1930-ban kötött házasságot Szuri 
Erzsébettel, két gyermekük született: István és Er-
zsébet. 1947 májusában Magyarországra telepítet-
ték családjával. Páribankaptak házat, amit a svábok-
tól vettek el az állami intézkedések során. 1952-ben 
Szônyben építkeztek, hogy közelebb legyenek a 
rokonokhoz, a családjukhoz. Az Almásfüzitôi 
Timföldgyárban, majd a Szônyi Mezôgazdasági 
Termelôszövetkezetnél dolgozott, innen került 
nyugdíjba. Mindig vallásos ember volt, ideérke-
zésük után a szônyi református templomba járt. 
A szônyi református egyházközség presbitere volt 
1964 és 1978 között.235

Janka Ferenc (Szôny, 1916 – Komárom, 2002) 
a szônyi református elemi népiskolában végez-
te el a hat osztályt. 1928. május 17-én konfi rmált 
Szônyben Váradi Lajos tiszteletes úrnál. 1937-ben 
került a Magyar Királyi Államvasutakhoz, nyugdí-
jazásáig Komáromban dolgozott, vonatkísérô volt. 
Részt vett a második világháborúban, a kolozsvá-
ri 105. légvédelmi tüzérosztálynál teljesített szolgá-
latot 1939. október 5-tôl 1941. október 13-ig, tize-
desként szerelt le. 1942-ben kötött házasságot Boros 
Ilonával, két gyermekük született: Ferenc és Ilona.

Szenvedélye volt a postagalambászat, melyet versenyszerûen ûzött, egyik 
alapítója Komáromi Lászlóval a helyi szônyi C10 egyesületnek. Több díjat 
nyert, sokszor volt szônyi bajnok és különbözô helyi, kerületi és országos ver-
senyeken is rendszeresen a díjazottak között volt.

235 Adatközlô: Unokája, Potháczkiné Nagy Erzsébet, írta: Turi Zsolt
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A szônyi református egyháznál a presbitériumtagja volt 1989 és 1993 kö-
zött. Valamikor vásárolt padjuk is volt a Janka családnak. 236 Janka Ferenc test-
vére, Janka Imre (Szôny, 1925 - 1947) 1937. május 6-án konfi rmált Szônyben 
Váradi Lajos lelkésznél. Komáromban volt levente, nyugatra, majd keletre vit-
ték ôket. Hazafelé jövet az oroszok besorolták egy menetbe és fogságba esett. 
Lefogyva 35 kg-osan jött haza. Szabó Bálint szônyi lakos szülei mentek érte, 
de vittek magukkal paplant, amin tudott ülni, mert csak a csontjai látszot-
tak. Annyira legyengült, hogy beteg lett és meghalt. A szônyi református 
temetôben lévô sírjára ezt írták: Meghalt a hazáért.237

Janka Imre

Kajati Béla (Kenézlô, 1926 – Komárom, 2012) az 1930-as 
években szüleivel Györgytarlósra költözött. Református hitben 
nevelkedett, az állami elemi népiskolában végezte el a hat osz-
tályt. A falu szórvány gyülekezetként Sárospatakhoz tartozott, 
a faluban a házuk adott otthont az istentiszteleteknek.1951-tôl 
1971-ig Sárospatakon presbiterként szolgálta a református egy-
házközséget, emellett a falujukban a harangozói feladatokat is 
ellátta. 1953. október 31-én kötött házasságot Oláh Ilonával, 
három gyermekük született: Ilona, Borbála és Béla. 1971-ben 
költöztek Szônybe, ezt követôen MOLAJ–ban az építészetnél 
dolgozott. Szônyben a református egyháznál 1977 és 1995 
között presbiter volt, a gondnoki feladatokat 1985-tôl 1993-ig 
látta el nagy odaadással, szorgalommal.238

236 Adatközlô: ifj. Janka Ferencné Nagy Teréz és unokája Janka Ferenc, írta: Turi Zsolt
237 Adatközlô: ifj. Janka Ferenc, írta: Turi Zsolt
238 Adatközlô: lánya Narancsik Vincéné Kajati Ilona, gyûjtötte: Móricz Lajosné, írta: Turi Zsolt
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Kajtár József (Szôny, 1935) Szônyben végezte az általános 
iskolát, majd Gyôrben ipari iskolában tanult tovább, ahol 1953-
ban mozdonyvezetô képesítést szerzett. Katonai szolgálatát 
Esztergomban töltötte. 1965-ben kötött házasságot Soós Irén-
nel, két gyermekük született, Erika és József. A Magyar Állam-
vasutaknál dolgozott, Komáromban. A szônyi református egy-
ház pótpresbitere 2012 és 2013 között, 2013-tól presbitere.239

Kerekes Kálmánné Villám Eszter (Kôszeg, 1943) Az álta-
lános iskola elvégzése után élelmiszer eladónak tanult, 1962-
ben tett szakmunkásvizsgát. 1975-ben Tatabányán érettségi-
zett a Dolgozók Kereskedelmi Szakközépiskolájában. 1977-tôl 
államháztartási képzésen vett részt. 1980-ban felsôfokú állam-
háztartási szakképesítést szerzett általános igazgatási szakon. 
1965. február 27-én kötött házasságot Kerekes Kálmánnal, két 
gyermekük született: Róbert és Nándor. A kereskedelemben 
eladóként dolgozott, majd boltvezetôként végezte munkáját. 
1975-ben a komáromi Középfokú Kollégiumban lett gond-
nok, majd 1990-tôl gazdaságvezetôi feladatokat látott el. 

2004-ben vonult nyugállományba. A szônyi református egyházközség pres-
bitere volt 1996-2005 között, 2012-tôl ismét a presbitérium tagja.

Gyermekkora óta a szônyi református egyházhoz köti hitélete, idejárt vasár-
napi iskolába, itt konfi rmált, itt kötött házasságot, itt kereszteltették meg gyer-
mekeiket. Az egyház körül felmerülô napi vagy eseti feladatokban mindig pró-
bál a legjobb tudása szerint segíteni. Tagja a gyülekezeti énekkarnak és az úgy-
nevezett számvizsgáló bizottságnak.240

Kovács Benô (Szentpéter, 1925 – Komárom, 2000) az elemi 
református iskoláit Szentpéterenvégezte.1945-ben kötött házas-
ságot Gere Eszterrel (1927-2000). A MOLAJ-ban kazánházban 
fûtôként dolgozott. Szônyben a Vásártér utcában volt a családi 
házuk. Kedvenc idôtöltése a Szônyi Öreg-hegyen lévô szôlô és 
kiskert gondozása, ahol egy kis pinceházuk volt. A szônyi refor-
mátus egyházközség presbitere volt 1985-tól 1994-ig.241

Kovács István (Szôny, 1949) az általános iskoláit Szônyben 
végezte. 1962. június 3-án konfi rmált a szônyi református 
templomban Nagy Lajos lelkipásztornál. Komáromban a Jókai 
Mór Gimnáziumban tanult tovább, ahol 1967-ben érettségi-
zett. Ezt követôen a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Fôiskolai 
Karán folytatta tanulmányait, ahol 1970-ben kertészmérnök-
ként diplomázott. Katonai szolgálatát 1970-1972 között a 

239 Adatközlô: Kajtár József, írta: Turi Zsolt
240 Adatközlô: Kerekes Kálmánné, írta: Turi Zsolt
241 Adatközlô: Szûcs Attila és Kiss János, írta: Turi Zsolt
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Határôrségnél Sopronban töltötte. 1973-ban kötött házasságot Horváth Klá-
rával két gyermek született: Katalin és Kornél. 

A Szônyi Mezôgazdasági Termelôszövetkezetben kertészeti, majd növényter-
mesztési üzemágvezetôként végezte munkáját. Közben 1990-ben középfokú üze-
mi földnyilvántartó végbizonyítványt szerzett. A földkiadó bizottság elnöke volt 
Komárom - Szônyben, majd biztosító társaságoknál üzletkötôként dolgozott. A 
Szônyi református egyházközség pótpresbiteri tisztségét 2012-tôl tölti be.242

Id. Marcsa Lajos (Szôny, 1909 – Szôny, 1982) az elemi refor-
mátus iskoláit Szônyben végezte, a szônyi református templom-
ban konfi rmált. Ezt követôen szülei mellett a mezôgazdaságban 
dolgozott. Késôbb Szôny község hintójának kocsisa volt. 1941-
ben Szônyben kötött házasságot Soós Eszterrel, három gyerme-
kük született, Eszter, Lajos és Margit. Megjárta a második világ-
háborút. Budapestrôl a Dohány utca 9-es szám alatti házból hur-
colták Szibériába, szovjet munkatárborba, a Gulágra. 1949-ben 
került haza. 

Késôbb Szônyben a gépállomáson, a Szônyi Termelôszövetkezetben, és az 
Igmándon lévô gépállomáson dolgozott. Szônyben majdnem a Tatai út legvé-
gén laktak.A sarki háznál lehet lekanyarodni az Öreg-hegy felé, hivatalosan ezt 
az utat Marcsaházi dûlônek nevezik.

A szônyi református egyház presbitere volt 1970 és 1982 között. Édesap-
ja Marcsa János, és késôbb ô is tagja volt a szônyi református énekkarnak.243

Marcsa Lajos (Szôny, 1942 – Komárom, 2007) általános isko-
láit Szônyben végezte, majd a 400-as számú Ipari tanuló intézet-
ben tanult tovább Gyôrben, ahol 1960-ban szerezte meg a kovács 
szakképesítést. 1962 és 1965 között sorkatonai szolgálatát töltöt-
te Sopronban, Brennbergbányán, mint tizedes szerelt le. 1966-ban 
kötött házasságot Szônyben Gucsi Végh Mária Évával, két gyerme-
kük született Tamás Lajos és Péter.

1961 és 1966 között Tatabányán a 18-as szám Volánnál a szerelômûhelyben 
dolgozott. 1969-ben autószerelôi szakképesítést szerzett, 1977-ben érettségi-
zett, majd 1979-ben a gépszerelô technikusi oklevelet is megkapta, 1982-ben 
autószerelôi mestervizsgát tett. A Komáromi Kôolajipari Vállalatnál dolgo-
zott, mint autószerelô- csoportvezetô került nyugállományba. Vállalati tûzoltó 
is volt. Számos társadalmi munkából kivette a részét, sok ötlet fûzôdik a ne-
véhez, pl. Szônyben a Hôsök tere rendbetétele, fák ültetése, katolikus temp-
lom külsô világítása, régi határôrök találkozójának szervezése, kirándulása volt 
soproni laktanyába, a határôr bál elindítása és szervezése, Szônyben a Szenthá-
romság szobor felújítása, Vásártéri kereszt felújítása, Szônyben a Betlehem fel-
állításának kezdeményezése. A Szônyért Baráti Kör vezetôje volt. A szônyi re-
formátus egyház presbitere volt 2006-ban és 2007-ben. A temetô és templom 

242 Adatközlô: Kovács István, írta: Turi Zsolt
243 Adatközlô: lánya, Péntek Sándorné Marcsa Eszter , írta: Turi Zsolt
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körüli munkákból is kivette a részét (kerítés rendbetétele, régi sírok összeírása, 
templom külsô világítása).244

Id. Meleg András (Imely, 1924 – Komárom, 1994) 
1947-ben lett áttelepítve Magyarországra. Földmûves, majd 
a Komáromi Kôolajipari Vállalat alkalmazottja volt nyug-
díjazásáig.

A Szônyi Református Egyházközség presbitere volt 1991-
1994-ig. Fia is presbiter volt.

Meleg András (Hajdúnánás, 1951) az általános iskola el-
végzése után vegyipari szakmunkásnak tanult. Katonai szol-
gálatát 1971 és 1973 között Sopronban töltötte. 1976. május 
8-án kötött házasságot Menyhárt Ildikóval, egy gyermekük 
született Kinga. A Komáromi Kôolajipari Vállalatnál, majd 
Bábolnán a Mezôgazdasági Kombinátnál végezte munkáját. 
A szônyi református egyháznál 1992 és 2010 között presbi-
ter volt.245

Id. Móricz Lajos (Monor, 1911 – Komárom, 2013) 
Szônyben járt a református elemi iskolába, majd Ko-
máromban polgári iskolát végzett. Ezután Gyôrben 
villanyszerelônek tanult, amelyet 1929-ben fejezett be. Ezt 
követôen a Magyar Királyi Államvasutaknál helyezkedett 
el. 1933. szeptember 5-én a komáromi Monostori erôdbe 
vonult be katonának, a határôr árkász zászlóalj, pontonos 
mûszaki csoport kötelékébe.

Itt 1935. márciusig teljesített szolgálatot, mint ôrvezetô 
szerelt le. 1936-ban visszakerült a vasúthoz. 1938 augusz-
tusában a mozgósítás keretében újra bevonult, részt vett a Felvidék vissza-
foglalásában. 1939-ben kötött házasságot Pintér Juliannával, öt gyermekük 
született: Julianna, Erzsébet, Lajos, Miklós és László. A vasúttól 1966-ban 
fôellenôrként, mint kalauz, vonatvezetô vonult nyugállományba. 2011. jú-
lius 6-án töltötte be a 100. életévét. Születésnapján a szônyi Petôfi  Sán-
dor Mûvelôdési Házban rendezett ünnepségen, mint a város legidôsebb la-
kosát, dr. Molnár Attila polgármester is felköszöntötte. Nagy Attila Ákos 
szônyi református lelkipásztor is szép szavakkal méltatta a szônyi egyház-
község volt presbiterét, aki 1964-1993 között látta el ezt a tisztséget.246

244 Adatközlô: Felesége, Marcsa Lajosné, gyûjtötte: Turi Gyôzôné, írta: Turi Zsolt
245 Adatközlô: Meleg András magáról és édesapjáról, írta: Turi Zsolt és Számadó Emese
246 Gyûjtötte: dédunokája, ifj. Turi Zsolt és Turi Zsolt, írta: Turi Zsolt
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Id. Móricz Lajos 100. születésnapján családjával (Az ünnepségen Nagy Attila Ákos lelkész
és dr. Molnár Attila is jelen volt. Fotó: Szokodi Zoltán) 

Móricz Lajos (Szôny, 1943) Általános iskoláit Szônyben 
végezte. A szônyi református templomban konfi rmált 
1957. június 2-án Nagy Lajos lelkipásztornál. Tatán az 1. 
számú Kereskedelmi Tanulóiskolában tanult tovább, ahol 
1959-ben ruházati eladó szakmunkás képesítést szerzett. 
A Tata és Iparvidéki Kiskereskedelmi Vállalat 42. számú 
ruházati boltjában dolgozott Komáromban, amely a Jókai 
téren volt. 1962-ben az Almásfüzitôi Timföldgyárban he-
lyezkedett el, itt többek között darukezelô, iparvasúti gáz-
motoros járómûvezetôi és dózerkezelô ismeretekbôl is le-
vizsgázott.

Hivatásos gépjármûvezetôi jogosítványt szerzett. Katonai szolgála-
tát 1963-1965 között Tatán töltötte, szakaszvezetôként szerelt le. 1969-
ben kötött házasságot Kántó Évával, két gyermekük született: Éva és Ka-
talin. 1974-ben a 318. Ipari Szakmunkásképzô Intézetben hegesztô szak-
munkás bizonyítványt kapott. 1979-tôl 1992-ig a Szônyi Mezôgazdasági 
Termelôszövetkezetben végezte munkáját, belvízi hajós képesítô bizonyít-
ványt szerzett, mely gépkezelô, bányatavakon úszómunka gépvezetô, és 
villamosgép-kezelô munkakör betöltésére képesítette. 1992-tôl a komáromi 
Na-Ke Bt. papírhulladék kereskedelmi cégnél dolgozott, ahonnan 2003-ban 
került nyugállományba. A szônyi református egyház presbitere volt 1992-
1993-ban, valamint 1993-ban a gondnoki feladatokat is ellátta. 2012-tôl 
ismét a presbitérium tagja, 2013-tól a fôgondnoki tisztséget is betölti. Fe-
lesége, Móricz Lajosné Kántó Éva mindenben segíti munkáját, valamint a 
nôszövetségi feladatokból is kiveszi a részét.247

247 Gyûjtötte: unokája, ifj. Turi Zsolt és veje, Turi Zsolt, írta: Turi Zsolt
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Fôgondnoki eskü 2013. június 16-án

Móricz Lajos
és felesége,
édesapja, id.
Móricz Lajos
100.
születésnapján

Nagy István (Szôny, 1952) 1965-ben a szônyi refor-
mátus templomban konfi rmált. 1976. augusztus 20-án 
kötött házasságot Érsek Katalinnal a komáromi refor-
mátus templomban. Technológiai tervezôként dolgo-
zott a Racional GMK-nál, majd a Bábolna Technika Kft, 
szerelôüzemének üzemvezetôje volt. A KOMÉP-METÁL 
KFT ügyvezetôje. A szônyi református egyház pótpresbi-
tere 2012-tôl.248

248 Adatközlô: Nagy István, írta: Turi Zsolt
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Nagy Károly (Szôny, 1919 – Szôny, 1982) kétévesen meghal-
tak a szülei, a legidôsebb nôvére nevelte fel, saját családjával együtt. 
A hat elemi iskolát a szônyi Belsô utcai református egyházi isko-
lában végezte. 13 évesen Polgárdiba került egy kéményseprô mes-
terhez, hogy megtanulja a szakma fortélyait, a munkához szük-
séges eszközök készítését. Részt vett a II. világháborúban, 4 évet 
orosz fogságban volt. Ez idô alatt elsajátította az orosz nyelvet és 
a kômûves szakmát. 1949 került vissza Szônybe. Megismerkedett 
Suhai Lídiával, akivel 1950-ben házasságot kötnek, öt gyermekük 
született: Károly, Sándor (meghalt), Sándor, Piroska és Márta.

Az épülô Almásfüzitôi Timföldgyárnál dolgozott két évet, majd 1951-ben 
nagy szerepet vállalt az akkor alakuló-szervezôdô helyi Kéményseprô Vállalat-
nál, késôbb részt vett a tanulók oktatásában. 1968-ben Szombathelyen kályhás 
képzettséget szerzett, cserépkályhák készítésével és javításával is foglalkozott. 
Felesége is nagyon vallásos, templomba járó volt. Hitoktatóként is tevékenyke-
dett, tagja volt a Református Keresztény Ifjúsági Egyesületnek. Elvállalja a fel-
kínált egyházi tisztséget, 1952 és 1982 között presbiter, majd 1982-ben egy rö-
vid ideig gondnok volt. Munkáját becsülettel odaadással, alázattal végezte.249

Nagy Károlyné Suhai Lídia (Szôny, 1920 – Szôny, 2011) a hat elemi isko-
lát Szônyben, a Belsô utcai református iskolában végezte. Édesapja Suhai Sán-
dor volt, aki Szônyben szinte egyedüliként, nádazó/nádfedél készítôként végez-
te munkáját. 1940 és 1942 között diakonisszaként a neszmélyi szeretett ott-
honban dolgozott. 1945 és 1950 között a komáromi Lengyárban szövônô volt. 

249 Adatközlôk: gyermekei: Károly, Piroska és Márta, menye Nagy Károlyné, valamint Számadó 
Emese (szerk.): Komárom és településrészeinek egyesülése. Szôny és Koppánmonostor törté-
nete. Kezdetektôl 1977-ig. Komárom 2007, 82., írta: Turi Zsolt

Nagy Károly, Suhai Lídia és gyermekeik
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1950-ben kötött házasságot Nagy Károllyal, öt gyermekük szü-
letett: Károly, Sándor (ô meghalt), Sándor, Piroska és Márta.
Mint háztartásbeli a gyermekek nevelését tartotta fontosnak. 
Vallásos, református családba született, mely az egész életét meg-
határozta. A szônyi református egyház, a gyülekezet aktív tagja, 
hitoktató és a „Vasárnapi Iskola egyik vezetôje volt. A Reformá-
tus Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) rendszeres látogatója, itt 
ismerkedett meg férjével. Az 1950-60-70-es években a saját csa-
ládi házában fogadta a biblia után érdeklôdôket, nem törôdve az-
zal, hogy így a biztonsága veszélybe került. 

Mélyen hívô, Istenfélô ember. A bibliát mindennap olvassa 
gyermekeinek, késôbb unokáinak is. Késôbb megromlott látá-
sa sem akadályozta mindennapi tevékenységében, ezután ka-
zettákat hallgatott, egészen haláláig.250

Nagy Vilmos (Izsa, 1922 – Szôny, 2008) földmûves, refor-
mátus család gyermekeként született. Az elemi iskola elvégzé-
se után, kovácsinas lett, majd a komáromi hajógyárban dolgo-
zott. Izsáról 1947 májusában kerültek kitelepítésre édesanyjá-
val (Pintér Julianna) és Miklós öccsével Kocsolára. 1950-ben 
kötött házasságot a szentpéteri születésû Major Klárával, két 
gyermekük született, Vilmos és Zsuzsanna. 1952 és 1960 kö-
zött az Almásfüzitôi Timföldgyárba Kocsoláról járt fel mun-
kába, hetente történô haza utazással. A szülôföldhöz szerettek 
volna minél közelebb kerülni, ezért Szônyben építkezni kezd-
tek, házuk 1960 ôszére készült el.

Ezután a Vákuumban és a Molajban dolgozott, felesége pedig a helyi 
termelôszövetkezetben talált magának munkát. Templomba járó, vallásukat 
gyakorló emberek voltak, akik az áttelepítésnél is tudták, hogy csak az Isten-
ben való hit és akarat amiben bízhatnak. Közismert, vallásos, szorgos ember-
ként a szônyi református egyházközségben 1992 -1993-ban presbiter volt.251

Nagyné Förhécz Mária (Szôny, 1954) általános iskoláit 
Szônyben végezte. Tatabányán Egészségügyi Szakközépiskolá-
ban tanult tovább, ahol 1973-ban érettségizett. Az egészségügy-
ben helyezkedett el. Bányoczki Gyulával kötött házasságot, egy 
gyermekük született Balázs. A Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Fôiskolai Karán diplomás szülésznôként végzett.

Késôbb tovább képezte magát, megszerezte a mûtôs szak-
asszisztens és a foglalkozás egészségügyi asszisztens képesí-
tést is. Második férjével, Nagy Sándorral 1996-ban kötött há-
zasságot. Jelenleg mûtôsnôként végzi munkáját. A szônyi re-

250 Adatközlô: gyermekei Károly, Piroska és Márta, valamint Károly felesége Nagy Károlyné. 
Írta: Turi Zsolt, gyûjtötte: Márkiné Tárnok Eszter

251 Adatközlô: fi a Nagy Vilmos, írta: Turi Zsolt
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formátus egyházközség presbitere volt 2006 és 2010 között. A szônyi egyházi 
életbôl aktívan kiveszi a részét, nôszövetségi tagként, vagy volt presbiterként. 
Mindenben megpróbálja támogatni az egyházat.252

Ötvös András (Komárom, 1979) Általános iskoláit Szônyben 
végezte, majd kertész szakmunkásnak tanult. Jelenleg családi vál-
lalkozásban dolgozik. A szônyi református egyház presbitere volt 
2006 és 2010 között, 2012-tôl pótpresbiter.253

Papp Béla (Naszály, 1913 —Komárom, 2004) Naszályon szü-
letett, vallását gyakorló középparaszt családban. Édesapja Papp Ist-
ván, édesanyja Kun Julianna volt. 1960-ig, hosszú idôn át a naszá-
lyi egyház presbitere és énekkari tagja. Felesége Czunyi Erzsébet, 
két gyermekük született, Erzsébet és Julianna. Mindkettôjük presbi-
terként szolgálja az egyházat. Földmûvesként dolgozott, késôbb az 
almásfüzitôi Timföldgyárban talált munkát. Dolgos ember lévén, 
megbecsülték munkáját, innen került nyugállományba.

1960-ban a szônyi illetôségû felesége, Czunyi Erzsébet révén költöztek 
Szônybe, így lett a szônyi reformátusegyházközség tagja. A gyülekezet 1977-
ben presbiternek választotta, mely tisztséget 1993-ig töltötte be. Nagy La-
jos Tiszteletes Úr szolgálata alatt lelkes tagja volt az énekkarnak, tevékenyen 
részt vett a templom körüli és a temetôi munkálatokban. A gyermekeit fele-
ségével együtt Isten szeretetére, az emberek megbecsülésére nevelték. Kato-
naviselt, a második világháborút, a fogságot megjárt, sok nehézséget meg-
élt férfi ember volt. Hûséges volt egyházához. Énekekkel, imádsággal, a 103. 
zsoltár szavaival a lelkében élt: ”Áldjad én lelkem az Urat és ne feledkezzél sem-
mi jótéteményérôl.” Koporsója mellett Pál II. levele Timótheushoz szerint szólt 
a vigasztalás igéje: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam.”254

Papp Erzsébet (Naszály, 1947) Naszályon vallását gyakorló csa-
ládba született. Édesapja Papp Béla, édesanyja Czunyi Erzsébet volt. 
NagytiszteletûGyimóthy Géza lelkész szolgálata alatt konfi rmált. 
Felmenôi között az anyai nagyapja, édesapja, nagybátyái, keresztapja is 
a szônyi egyházközség presbiterei, ill. gondnokai voltak. 1961-ben köl-
töztek Szônybe, azóta az egyházközösségnek kisebb megszakításokkal 
a tagja.

252 Adatközlô: Nagyné Förhécz Mária, írta: Turi Zsolt
253 Adatközlô: Ötvös András, írta: Turi Zsolt
254 Adatközlô és gyûjtô: lánya, Papp Erzsébet, írta: Turi Zsolt
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Közegészségügyi járványügyi felügyelôként dolgozott a komáromi 
ÁNTSZ-nél, illetve annak jogelôdjénél, a KÖJÁL-nál 40 éven keresztül. 
2011 óta a szônyi egyházközség presbitere, ezen belül a gyülekezet pénz-
tárosa. Testvére, Julianna 1999-óta a komáromi egyház presbitereként 
szolgálja az egyházat. Fontosnak tartja a következô gondolatokat: „Tes-
ti – lelki nehézségeimen a Gondviselô mindig átsegített Ézsaiás szavaival: 
Ne félj, mert én veled vagyok. Amíg az Úr engedi gyengülô erômmel, sze-
rény képességeimmel segíteni szeretném a szônyi gyülekezet munkáját Is-
ten Dicsôségére. Reményt, vigaszt jövômre, magányos életemre a zsoltárok 
könyvébôl merítek: Támogat az Úr minden elesettet és fölegyene-
sít minden görnyedezôt!”255

Pénzes Imre (Szôny, 1904 – Komárom, 1981) elemi refor-
mátus iskoláit Szônyben végezte. A szônyi református temp-
lomban konfi rmált Czike Lajos esperes úrnál. A vasútnál he-
lyezkedett el, ahol aztán nyugdíjazásáig dolgozott. 1931-ben 
kötött házasságot Szônyben Dózsa Idával, két gyermekük szü-
letett, Ida és Imre. A szônyi református egyház presbitere volt 
1955 és 1970 között.256

Pénzes Lajos (Szôny, 1955) szakmunkásképzô iskolába 
járt. Katonai szolgálatát Tatán töltötte. Két gyermeke szüle-
tett: Andrea és Gábor. Mezôgazdasági vállalkozóként végzi 
munkáját. A szônyi református egyház presbitere volt 1993-
tól 2010-ig, majd 2012-2013-ban, ekkor a fôgondnoki tiszt-
séget is betöltötte.257

Pintér Ferenc (Szôny, 1914 – Komárom, 1998) a szônyi refor-
mátus elemi népiskolában végezte a hatosztályt, tanítója Váradi 
Lajos református lelkész volt. Ezt követôen Komáromban a Ma-
gyar Királyi Állami Polgári Fiú és Leányiskola tanulója volt négy 
évig. Székesfehérváron volt katona, írnokként is szolgált. Lesze-
relés után a VACUUM almásfüzitôi részlegénél dolgozott. 1941-
ben kötött házasságot Nagy Erzsébettel, két gyermekük született 
Ferenc (1943) és Erzsébet (1946).

255 Papp Erzsébet személyes elmondása alapján írta: Turi Zsolt
256 Adatközlôk: fi a, Pénzes Imre és unokája, Pénzes Imre, írta: Turi Zsolt
257 Adatközlô: Pénzes Lajos
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Pintér Ferenc
és Nagy Erzsébet
esküvôje 1941. május 4-én

A háború után egy ideig alkalmi munkás, majd 1948-ban a „MOLAJ” Vál-
lalatához került a laboratóriumba, késôbb a kutatólaboratóriumban dolgo-
zott laboránsként. Innen került nyugdíjba. Közismert méhész volt, tagja a Mé-
hész egyesületnek. A szônyi református egyházközség gondnoka volt 1952-tôl 
1964-ig, majd 1964 és 1979 között fôgondnoka.258 

Potháczki József (Szôny, 1959) az általános iskola 
elvégzése után szakmunkásképzôben tanult tovább, 
ahol asztalosként végzett 1976-ban. Katonai szol-
gálatát Tatán töltötte. 1980-ban kötött házasságot 
Nagy Erzsébettel, egy gyermekük született, Dóra. 
1985-ben érettségi vizsgát tett. Dolgozott a Szônyi 
Mezôgazdasági Termelôszövetkezet Építô brigádjá-
nál, az Univerzál Szövetkezetnél, asztalosként Szabó 
József vállalkozónál. Jelenleg Meleg József asztalosnál 
végzi munkáját. A szônyi református egyház község 
presbitere 1994 és 2010 között, valamint 2012-tôl. 

Potháczki József elmondása: „Születésemet követôen római katolikusként ke-
reszteltek, katolikusként bérmálkoztam a szônyi katolikus templomban. Házassá-
got a szônyi református templomban kötöttünk református szertartás szerint, ezt 
követôen a református gyülekezet állandó tagja lettem. A 1990-es években hivatalo-
san is, a gyülekezet könyveiben dokumentáltan református lettem. Feleségem éveken 
keresztül a szônyi református gyülekezet Nôszövetségének elnöke volt, egyébként ô He-
vesi István szônyi református presbiter unokája. Lányunk Dóra is a szônyi gyüleke-
zet presbitere.”259

Dr. Potháczki Dóra (Komárom, 1984) Szônyben 
konfi rmált 1998. április 5-én, virágvasárnap. A Sze-
gedi Tudományegyetemen jogászként végzett 2007-
ben. Ezt követôen az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen családjogi szakjogásznak tanult 2013 és 2015 
között. 2009-ben kötött házasságot Forró Ádámmal, 
aki Nagy Lajos volt szônyi református lelkész unoká-
ja. Egy gyermekük született, Kata. A Tatabányai Tör-

258 Adatközlô: lánya, Szabó Lászlóné Pintér Erzsébet, írta: Turi Zsolt
259 Adatközlô: Potháczki József, írta: Turi Zsolt
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vényszéken bírósági titkárként dolgozik. A szônyi református egyházközség 
presbitere 2012-tôl, a kántori szolgálatban is alkalmanként segédkezik.260

Dr. Potháczki Dóra
és Forró Ádám esküvôje 2009. július 18-

án a szônyi
református templomban,

bal szélen Potháczki József
és Potháczkiné Nagy
Erzsébet,jobb szélen

Forróné Nagy Ágnes
és Forró Sándor

Sáray József (1840-1932) sokáig Szôny község községi elöljárója, 1922-
1932-ig a református egyház presbitere volt. Fia, Dezsô jó nevû cipész ipa-
rosként tevékenykedett. Halálakor 1932-ben Szôny község legidôsebb polgá-
ra volt.261

Sárai János (Szôny, 1939) Szônyben 
református elemi, majd általános isko-
lába járt. 1953. május 14-én konfi rmált 
a szônyi református templomban Nagy 
Lajos lelkipásztornál. Kôolaj-feldolgozó 
szakmunkásnak tanult, 1959-ben vég-
zett. Ezt követôen katonai szolgálatát 
1959 és 1962 között Pécsett töltötte. 

1964-ben kötött házasságot Süveg 
Irén Ilonával, két gyermekük született, 
István és Hilda. A Gépipari Technikumot 

1968-ban fejezte be. A MOLAJ-ban mûszakvezetôként, majd diszpécserként 
dolgozott. 1990-tôl Komárom város szônyi városrésze 2. számú választókerü-
letének önkormányzati képviselôje. Több ciklusban a Szônyi Részönkormány-
zat elnöke, 1998 és 2002 között Komárom város alpolgármestere volt. Min-
dig szívén viselte a település sorsát, igyekezett az itt élôk ügyes-bajos dolgait a 
legjobb tudása szerint intézni, próbált mindent megtenni lakóhelyünk fejlesz-
téséért. A szônyi református egyház presbitereként végezte munkáját 1993 és 
2001 között. 

260 Adatközlô: dr. Potháczki Dóra, írta: Turi Zsolt
261 Komárommegyei Hírlap, 1932. március 12. (IV. évf. 11. sz.) 5.
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Sárai János visszaemlékezése a szônyi református egyház életérôl: 
„Emlékszem, amikor a második világháború alatt elvitték a templomból a nagy 
harangot. Kisiskolás koromban minden reggel fél 8-ra istentiszteletre mentünk 
a templomba, a jelenlegi gyülekezeti terem volt akkor az iskola, ahol 8 órakor 
kezdôdött a tanítás. Tanítóink Kovács Béla és Kovács Béláné voltak, a tiszteletes 
úr Györffy Lajos volt. Komárom Város képviselôjeként a református egyház támo-
gatását mindig fontos feladatomnak tartottam. Szônyben a templom és a gyüleke-
zeti terem is megújult.”262

Smid József (Szôny, 1959) az Általános Iskola elvégzése után 
a 318-as számú Ipari Szakmunkásképzôben tanult tovább. Ka-
tonai szolgálatát Tatán töltötte. Két gyermeke született: Nóra 
és József. Cégvezetôként dolgozik. A szônyi református egyház 
presbitere volt 1994-tôl 2003-ig, majd 2012-tôl ismét a presbi-
térium tagja.263

Soós András (Szôny, 1909 – Szôny, 1977) a szônyi reformá-
tus népiskolában végezte el a 6 elemi osztályt. Földmûvesek vol-
tak, katonai szolgálatra 1930-ban vonult be. 1935-ben kötött 
házasságot Horváth Lídiával, négy gyermekük született: Ilo-
na, Lídia, Irén és Veronika. Az ÉPFU Gyôr Almásfüzitôn lévô 
telephelyén dolgozott. A szônyi református egyháznál 1955 és 
1977 között presbiter volt, valamint a gondnoki feladatokat is 
ellátta.264

Id. Szabó Bálint ( Szôny, 1923 – Komárom, 2001 ) szônyben 
a református elemi iskola tanulója volt. A Magyar Királyi Állam-
vasutaknál kezdett dolgozni, ahol aztán 42 éven keresztül vé-
gezte becsülettel munkáját.1946-ban kötött házasságot Szórádi 
Máriával, egy gyermekük született, Bálint. A szônyi református 
egyház presbitere volt 1985-tôl 1993-ig. Munkájával rendszere-
sen segítette az egyház közösségét, bármiben és bármikor szá-
míthattak rá.265

262 Adatközlô: Sárai János, gyûjtötte: Kemény Györgyné és Komáromi Mimi, írta: Turi Zsolt
263 Adatközlô: Smid József, írta: Turi Zsolt
264 Adatközlô: Kóti Károlyné, írta: Turi Zsolt
265 Adatközlô: fi a, Szabó Bálint, írta: Turi Zsolt
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Szabó Bálint (Szôny, 1948) az általános iskoláit 
Szônyben végezte. 1961-ben a szônyi református templom-
ban konfi rmált. A Jókai Mór Gimnáziumban érettségizett 
1966-ban, majd mûszerészként tanult tovább a 318. szá-
mú Szakmunkásképzô Intézetben, ahol 1968-ban szerez-
te meg képesítését. Katonai szolgálatát 1969 és 1971 kö-
zött Tatán töltötte. 1975-ben kötött házasságot Keszeg Etel-
kával, három gyermekük született, Melinda, Róbert és Gá-
bor. A Komáromi Kôolajipari Vállalatnál, majd a MOL 
Rt-nél mûszerészként és radiográfusként, a WF KFT-nél 
radiográfusként végezte munkáját.

A szônyi református egyháznál 2012-tôl a presbitérium tagja. Róbert 
fi a református lelkészként végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen, 
Kaposmérôn szolgált öt és fél évet. Édesapja Szabó Bálint is presbiter volt 
Szônyben 1985 és 1993 között.266

Tóth Lajosné (Komáromi Márta) (Budapest, 1946) ál-
talános iskoláit 1952 és 1960 között végezte. 1959. május 
10–én konfi rmált a szônyi református templomban Nagy 
Lajos lelkipásztornál. Tatán szakmunkás iskolában tanult 
tovább, ahol 1963-ban végzett mint fûszer-csemege eladó. 
1966-ban kötött házasságot Tóth Lajossal, három gyer-
mekük született, Márta, Gábor és Ádám. 1977-ben Ta-
tán boltvezetôi képesítést szerzett. 1966 óta a református 
egyház tagja, 1994-tôl 2002-ig a szônyi református egy-
ház község presbitere volt, valamint vezette az egyházi 
jegyzôkönyveket.

1993-tól 2001-ig tagja volt az egyházi kórusnak, a nôszövetségnek, gon-
doskodott az egyházi napló írásáról. 2012-tôl ismét a presbitérium tagja.267

Vass József (Szôny, 1912 – Szôny, 1992) 1938. március 19-
én Szônyben kötött házasságot az ácsi születésû Czuczor Lídiá-
val (1911-1984). Házasságukból hat gyermek született: Margit, 
József, Irén, Lajos, Ilona és Tibor. 1964-tôl 1984-ig a szônyi re-
formátus egyház presbitere volt.268

266 Adatközlô: Szabó Bálint, gyûjtötte: Márkiné Tárnok Eszter, írta: Turi Zsolt
267 Adatközlô: Tóth Lajosné, írta: Turi Zsolt
268 Adatközlô: Unokája, Somogyi Zoltán, írta: Turi Zsolt
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Villám Ferenc (Szôny, 1935 – Komárom, 
2008) Szônyben járt református elemi iskolá-
ba. 1949. május 26-án konfi rmált a szônyi refor-
mátus templomban Györffy Lajos lelkipásztornál. 
Vasöntô szakmai végzettséget szerzett, a komáro-
mi Vasgyárban kezdett dolgozni. Katonai szolgála-
tát a Határôrségnél Eplényben töltötte 1956-ban. 

1960-ban kötött házasságot Fehér Máriával, két 
gyermekük született, Ferenc és Klára. A MOLAJ területén lévô Gáz és Olaj 
Szállító Vállalatnál (GOV) dolgozott. A szônyi református egyház presbitere 
volt 1985-tól 1999-ig.269

Villám József (Szôny, 1893 – Szôny, 1974) elemi iskoláit Szônyben végez-
te. Édesanyja Pénzes Julianna volt. Részt vett az elsô világháborúban. Kitanul-
ta a kômûves mesterséget. 1922-ben kötött házasságot Kocsis Lídiával (1895 
– 1972), öt gyermekük született: Rozál, József, István, Károly és Teréz. Na-
gyon sokat segített a református templom, parókia, gyülekezeti terem körüli 
kômûves munkákban. A családi hagyományokat folytatva, két fi a, József és Ist-
ván is a kômûves szakmát választotta. A szônyi református egyházközség pres-
bitere volt 1952 és 1974 között.270

269 Adatközlô: Felesége, Villám Ferencné és fi a, Villám Ferenc, írta: Turi Zsolt
270 Adatközlô: Unokája, Villám József, írta: Turi Zsolt
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Vitéz Kecskeméthy József (Szôny, 1893 – Szôny, 1973 )
az elemi iskoláit Szônyben végezte. 1914-ben vonult be ka-
tonának a Komáromban lévô császári és királyi 12. gyalog-
ezred állományába. Az orosz hadszíntéren küzdött, megse-
besült, a háború végén, mint tizedes tért haza.

1923. június 17-én Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország Kormányzója, a Vitézek Fôkapitánya érde-
mei elismeréseként vitézzé ütötte és avatta. 1926. április 
20-án kötött házasságot Németh Margittal, három gyer-
mekük született: Margit (1927-2006), József (1931, 3 he-
tes korában meghalt) és Teréz (1932-2011). Többször részt 
vett lovaival tenyészlóvásárokon és kiállításokon, sok díjat 
nyert. Aktív tagja volt a Szônyi Református Egyházközség-
nek, 1938-tól 1952-ig, valamint 1957 és 1973 között pres-
biter volt.271

Egyházközeli személyek életrajza272

Borbély János (Ó-Szôny, 1880 – Szôny, 1975) elemi iskoláit a szônyi refor-
mátus iskolában végezte el. Vajda Lídiával kötött házasságot, öt gyermekük 
született: János, Mária, Júlia, Lídia és Sándor. Több mint 30 évig (1927. már-
cius 20 – 1959. január 7.) harangozó volt a szônyi református templomban, 
hûségesen szolgálta az egyházat. Az 1959. január 16-kai jegyzôkönyv alapján, 
a presbitérium az alábbiakkal búcsúzik el az idôs Borbély Jánostól:

„Borbély János harangozó idôs korára és egészségi állapotára való tekintettel állá-
sáról lemondott. A presbitérium hálás szívvel emlékezik meg több mint három évtize-
des hûséges szolgálatairól, és sajnálattal veszi tudomásul lemondását.”273

Az alábbi köszöntô sorokat Soós Veronika (Kóti 
Károlyné) mondta, Borbély Jánosnak amikor harangozói 
állásáról lemondott:

Szeretett templomunk lépcsôit köveit ki taposta
többször kinek lépéseit

Hallották-e falak harminc esztendôn át ki tartotta
rendben itt-e szent helyet.

Köszönetünk jeléül ezt a szép virágot szeretettel
adjuk, legyen az Úr áldott,

Ki ily hosszú idôn közöttünk tartotta.
Kérjük is mindnyájan, hogy sokáig tartsa

éltesse, hogy lássuk szívünk örömére
szolgálhasson köztünk Ô dicsôségére!

271 Adatközlô: unokája, Dózsa Teréz, írta: Turi Zsolt
272 Az életrajzokat Márkiné Tárnok Eszter és Turi Zsolt gyûjtötte, írta Turi Zsolt.
273 Adatközlô: dédunokája, Forró Péter, írta: Turi Zsolt
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Csekes Andrásné Csank Éva (Szôny, 1953) az általános 
iskola elvégzése után, Komáromban érettségizett. 1975-ben 
kötött házasságot Csekes Andrással, két gyermekük szüle-
tett, András és Zsuzsanna. 1999-ben Pápán kántori végzett-
séget szerzett, a Komáromi Szent Imre Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvodában helyezkedett el. Ezt követôen az 
észak-komáromi Calvin János Teológiai Akadémián folytat-
ta tanulmányait. Szônyben a református egyháznál ünnepek 
alkalmával többször készített fel gyermekeket, és a kántori 
munkából is kivette a részét. Munkahelyén jelenleg reformá-
tus hitoktatóként dolgozik, a komáromi református egyház-
nál a Nôszövetség és az énekkar tagja.274

Gyimesi Jánosné Turi Irén (Szôny-Bélapuszta, 1938) 
szônyben járt a református elemi, majd általános iskolába. 
Szônyben a református templomban konfi rmált 1953. má-
jus 14-én Nagy Lajos lelkipásztornál. A komáromi Álla-
mi Irodakezelô Szakiskola, Gépíró és Gyorsíró Iskolában 
tanult tovább. A komáromi lenfonógyárban helyezkedett 
el, majd a Mezôgazdasági Tsz-ek Értékesítô és Szolgálta-
tó Közös Vállalkozása Ács, szônyi telephelyén dolgozott. 
1960-ban kötött házasságot Szônyben Gyimesi Jánossal, 
egy gyermekük született János. 

1970. decemberében került a komáromi Járási Tanács I. számú kórházába 
Szônybe, segédápolóként kezdett dolgozni a gyermekosztályon, 1992-ben vonult 
nyugállományba. Férje a szônyi református egyház presbitereként, majd gondno-
kaként végezte munkáját. A szônyi református egyháznál mûködô Nôszövetségnek 
meghatározó tagja volt, nagy lelkesedéssel mindenben segített, legyen szó egyházi 
ünnepekrôl, rendezvényekrôl, takarításról, vendégek fogadásáról.275

Kôhalmi Pálné Villám Mária (Szôny, 1917 – Szôny, 
2013) a szônyi református népiskolában végezte el a négy ele-
mit és két éves ismétlô osztályt. Tíz évesen elvesztette szüle-
it, ôt és öccsét (Villám Sándor) nagyszülei nevelték. A nevelô 
– nagymama Csaplár Julianna volt, Csaplár József szônyi fa-
faragó nagynénje, a nagypapa pedig Villám András (1865-
1960). Nagyon nehéz szûkös anyagi körülmények között 
éltek. Hitet és reményt a mindennapos imádság és énekes-
könyv használata adta valamint a vasárnapi isten-tisztelet. Ki-
tanulta a varrónôi szakmát, amivel élete végéig foglakozott, 
sokszor ezzel másokon segítve. 1935-ben kötött házasságot 
Kôhalmi Pállal, egy gyermekük született, Pál (1936).

274 Adatközlô: Csekes Andrásné, írta: Turi Zsolt
275 Adatközlô: Gyimesi Jánosné Turi Irén, írta: Turi Zsolt
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Férje részt vett a második világháborúban, egyedül maradt a fi ával. Beteg 
nagyszüleit ápolta, gondozta. Varrásból tartotta el családját. Az 1950-60-as 
évektôl hitoktató, vezette Szônyben a vasárnapi iskolát, a konfi rmandusokkal 
foglalkozott. Szívvel-lélekkel elkötelezettje volt a vallásnak. Nagyon szerette a 
gyerekeket. Sok lelki társával levelezett, és lelkész családdal tartotta a kapcsola-
tot. Leírta gondolatait 1977. január 1-tôl 1987. december 31-ig: „Feljegyzése-
im, élettöredékek, amiket átéltem Isten kegyelmébôl!”címmel. 1990-ben meg-
jelent az „Isten kenyerén” kiadott mû, a négy bizonyságtétel tevô között, mely-
ben özv. Kôhalmi Pálné élet-töredéke, családja, valamint sokat szenvedett éle-
te is olvasható! Élete végéig az imádság és a biblia ad válaszokat gyötrô problé-
máira. Befejezésül a 462.-ik ének utolsó versének két utolsó sorával emlékezünk 
rá: „Csak vezess Uram végig, és fogd a kezem, Míg boldogan a célhoz elérkezem..”

Iró Józsefné, Nagy Lajos
lelkipásztor, Kôhalmi 
Pálné, Nagy Lajosné

tiszteletes asszony

Potháczkiné Nagy Erzsébet (Szôny, 1959) gimná-
ziumban érettségizett 1978-ban. Ezt követôen a szônyi 
kórházban helyezkedett el. 1980-ban kötött házasságot 
Potháczki Józseffel, egy gyermekük született Dóra. 1981-
ben anaesthesiológiai szakasszisztens, 2002-ben OKJ–s 
ápoló szakmai végzettséget szerzett. 2013-tól a Klinikus 
Bt.-nél dolgozik Tatán, altató asszisztensként végzi mun-
káját. Az 1990- es évek végétôl a szônyi református gyü-
lekezet nôszövetségének elnöke volt, egészen 2010-ig, a 
nôszövetség mûködéséig.276

Szûcs Béla Albert vagyok (Fonyód, 1934. december 9.), anyai ágról fonyódi, apai 
ágról szônyinek vallom magamat. Református családunk Szôny településnek anyagi-
akban gazdag, elismert személyei voltak. Nagyszüleim –Szûcs Mihály László és fele-
sége Kecskés Zsófi a – komoly anyagi segítségükkel támogatták az egyházat. Egy pl. a 
sok közül: nagyszüleim ajándékozták a márvány úrasztalát 1851-ben a Szônyi Re-

276 Adatközlô: Potháczkiné Nagy Erzsébet, gyüjtötte, írta: Turi Zsolt
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formátus Egyháznak. Dédnagyapám, Kecskés János, a Rév-
Komáromi történelmi szekeresgazdák céhének megalapítója. 

Nagyanyám testvérének gyermeke Kecskés László, Komárom 
késôbbi díszpolgára.Édesapám Szûcs Imre és édesanyám Horváth 
Irén Gizella is a református közösségnek elkötelezett hívei voltak. 
Én pedig az ácsi, révkomáromi, dunaalmási templomba járások 

után visszatértem gyökereimhez Szônybe, ahol nagyon jól érzem magam. Vasárnaponként 
emlékezhetem ôseimre, és hallgathatom lelkipásztorom igehirdetését, mely után minden 
esetben feltöltôdöm. Petôfi -díjas újságíró vagyok, eddig 17 helytörténeti könyvem, három 
regényem és hat kötetem jelent meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeirôl. 
Érdeklôdési köröm is erre irányul. Boldog vagyok, hogy a szônyi református gyülekezet-
hez tartozhatok, melyet szerény képességeim szerint minden idôben támogatni szeretnék.

59 éve élek házasságban tisztelt Nejemmel Walóczky Erzsébettel, kérve Isten ál-
dását, hogy a 60 éves házassági évfordulónkat a szônyi református templomban újra 
megerôsíthetjük.277

Református tanítók
Kezdetben csak „jött ment mesterek bírták, vették az oskolai promotiot.” Az isko-

la elsô tanítója ismert tanítója Mocsi István volt 1698-ig.278 Az anyakönyvek sze-
rint 1710-ben Vitéz Bálint, 1727-ben Szabó János, 1748-ban Pap János, 1754-ben 
Zsadányi János és 1761-ben Bokányi János volt „Scholamester”. 1766-tól 1818-ig 
a debreceni, majd pápai fôiskola növendékei közül 3 évenként váltva „akadémikus 
rektorokat” alkalmaztak. Ez alatt az idô alatt 32 rektor tanított: 1766-1768: Cseh 
Ujvári Sándor, 1768-1772: Bako Imre, 1772-1775: Miklos Dávid, 1775-1779: 
Teremhegyi Sámuel, 1779-1781: Takáts István, 1781-1784: Dötzi Péter, 1784-
1786: Turgonyi János, 1786-1790: Balog Benjámin, 1790-1792: Betta Sámuel, 
1792-1795: Szokolai Benjámin, 1795-1798: Német István, 1798-1800: Perei Já-
nos, 1800-1805: Gáti István, 1805-1808: Tordai Mihály, 1808-1811: Nyikos Ben-
jámin, 1811-1814: Szalai József, 1814-1815: Lengyel János, 1815-1818: Fonod Já-
nos, 1818-1822: Kis Ádám, 1822-1825: Varjas Gábor, 1825-1829: Pári Mihály, 
1829-1832: Ángyán Mihály, 1832-1835: Liszkay József, 1835-1837: Pap Antal, 
1837-1840: Szettner Ignácz, 1840-1842: Zsoldos Károl, 1842-1845: Laky Mi-
hály, 1845-1846: Fitz Técsi(?) Lajos, 1846-1850: Kiss János, 1850-1853: Kiss 
Gyula, 1853-1855: Bese Elek, 1855-1858: Kováts Lajos,1858-1861: Kiss Sebes-
tyén Gyula, 1861-1864: Antal Károly, 1864-1867: Mészáros Károly, 1867-1870: 
Biró Ignácz, 1870-1873: Szûcs László, 1873. november 8-án pedig Mohácsy Já-
nos foglalta el a fôtanítói hivatalt. Az Aranyoskönyv és az oskolai diárium felsorol-
ja név szerint a tanulókat, közülük 27 pap, 1 szolgabíró, 1 törvényszéki ülnök, 1 
tanfelügyelô, 1 mérnôk és két ügyvéd lett késôbb. A rektort jutalmazását a tanítói 
telek haszna képezte, kaptak még lakást és tûzifát is. Munkájukat altanítók – pre-
ceptorok - segítették, akik a kisiskolát vezették. Az idôközben felmerült nehézségek 

277 Adatközlô: Szûcs Béla Albert, Gyûjtötte: Nagy Attila Ákos és Turi Zsolt
278 Hörömpöly Mihály: Almásfüzitô helytörténete. Almásfüzitô 1998, 252.
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miatt a rektorok alkalmazásával felhagytak 1873-ban és azután kántortanítókat 
foglalkoztattak. Elsôként Mohácsy Jánost, aki haláláig 1916-ig ezt a tisztjét viselte, 
azután Tarczy Zoltánt választotta meg az egyházközség. Másodtanítóként Hazai 
Gábort, Marcsa Józsefet, majd 1887-ben Kovács Gyulát alkalmazták és nyugdíja-
zása után, 1923-tól fi át, Kovács Bélát. Az új iskola megnyitásakor, 1912-ben még 
egy további tanítói állást is szerveztek, elsôként Szili Mária töltötte be az állást, ki-
nek utódja Kovács Béláné Soós Adél lett. A nevelôk lakása eredetileg a templomtel-
ken épült házban volt. Amikor ez használhatatlanná vált, 1877. szeptember 16-án, 
nyilvános árverésen a régi községháza épületét vette meg az egyházközség. 

Református tanítók életrajza
Mohácsy János (Szend, 1850-Szôny, 1916) rektor-tanítóra Nagy 

Attila lelkipásztor kérésére dédunokája, Dr. Wágnerné Mohácsy Er-
zsébet emlékezik: 

A Mohácsy-család ôsei az 1700-as évek elején még a csallóközi 
Nemesócsán éltek, majd az 1700-as évek közepétôl a Komárom vármegyei 
Szenden. Itt született 1850. február 26-án Mohácsy János, és élt 1859-ig, 
atyja korai haláláig. Édesanyja 10 éves fi át az 1860/61. tanévtôl beíratta 
a Pápai Református Kollégium I. gimnáziumi osztályába. Szorgalmas, 
jó képességû tanuló volt, kitûnô jegyû bizonyítványokkal. 

Gimnáziumi tanulmányai mellett „nevelészeti” tanulmányokat is folytatott, melyek 
által segédtanítóvá lett. Pápán a VI. gimnáziumi osztályt elvégezve, 1868. december 
1-jétôl, 18 évesen, a bokodi református iskola elhalálozott tanítójának helyébe lépett. Há-
rom évet töltött Bokodon, majd 1873-ig Kocson, mint tanító. Kocson ismerte meg a 18 
éves Könczöl Klárát, kivel 1874 nyarán házasságot kötött; házasságukból Ó-Szônyben hat 
gyermekük született. Ó-szônyben fôtanítói állását 1873 novemberében foglalta el, majd 
1874 januárjában megválasztották állandó kántortanítóul, mely tisztet 43 éven át, ha-
láláig betöltötte. Kántortanító feladata volt – tanítói munkáján felül – a templomi litur-
gikus énekek betanítása, az elôéneklés. Templomi eseményeken, harmóniumon – késôbb 
orgonán - kísérte a hívôk énekét, tanította az iskolai-egyházi énekkart, temetéseken a lel-
késszel együtt szolgált. Vezette az egyházközség irattárát, másolta a püspöki és egyéb kör-
leveleket. Vezette az anyakönyveket, presbiteriális és egyházi közgyûlések jegyzôkönyveit, 
a Közalap elszámolást. Fôtanítóként felelt az iskola munkájáért, számadásáért, az okta-
tásért. A két osztályterem egyikében ô tanította a nagyobb gyermekeket (IV-VI. osztály), 
a másikban az altanító a kisebbeket (I-III. osztály). Az 1868-as tanügyi törvény elôírta, 
hogy 6-12 éves korú gyermekek mindennapi, a 12-15 évesek ismétlôiskolába kötelesek jár-
ni. 1898-ban Ó-Szônyben is létrehozták a gazdasági ismétlôiskolát, tanítónak Mohácsy 
János fôtanítót választották, mellyel 72 református vallású növendék tanítója is lett. Té-
len decembertôl-februárig heti öt órában, a többi hónapokban heti két órában hit- és er-
kölcstanra, énekre, imádságra, vallási tantárgyakra oktatta a növendékeket. Kötelezô 
tantárgyak voltak: hit- és erkölcstan, írás-olvasás, számolás, nyelvtan, földrajz, természet-
tan, gazdasági- és kertészeti gyakorlatok, mértan, rajz, ének és testgyakorlat. 1909-ben 
két tanteremben 188 iskolakötelezett gyermeket tanítottak! Tanítói munkájánfelül 37 
éven át (1879-1915) tagja volt a helyi képviselô-testületnek, a községi faiskola kezelôje, 
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1900 januártól a járási faiskola felügyelôje, tagja a kisded óvoda felügyelô bizottságá-
nak, tagja a községi iskolaszék és a nyári menedékház felügyelô-bizottságának, 1905. feb-
ruártól gondnoka a gyermek menedékháznak, kitüntetett méhész, a Magyar Országos 
Méhészeti Egyesület tagja, Királyi Magyar Természettudományi Társulat rendes tag-
ja, a Tatai Református Egyházmegye Tanító-testületének elnöke és tagja különféle bi-
zottságoknak. Mohácsy János rektor úr emléke ma is él a közösségben. Megható az a sze-
retet, amellyel körülvesznek, ha lehetôségem adódik részt vennem a vasárnapi istentiszte-
leten. Az ószônyi református temetôben három obeliszkkel jelzett, nagy sírban nyugszik 
Mohácsy János fôtanító és felesége, valamint két gyermekük. 

A Mohácsy-család sírjai

nemes Tarczy Zoltán (Botyka, 1885 - Szôny, 
1971) tanulmányait Pápán végezte. Mûködését Sió-
maroson kezdte meg, mint kántortanító, majd Banára 
került. Ezt követôen 1917-tôl Szôny községben kez-
dett tanítani, 1925-rôl pedig mint igazgató, kántor-
tanító teljesítette hivatását. Levente fôoktató, Hangya 
ügyvezetô igazgató, a Lövészegyesület és a Tûzoltó 
Testület alapítója, késôbb díszelnöke. A református 
énekkar vezetôje, az egyházmegyei Tanító egyesület 
elnöke, zsinati pótképviselô és egyházmegyei tanügyi 
alelnök, a NEP helyi csoportjának megszervezôje. Fe-
lesége: Horváth Aranka, gyermekeik: Katalin okleve-
les élelmezési technikusnô volt Kecskeméten, Klára 
okleveles óvónô és Lajos.279 Sírja a szônyi református 
temetôben található.

1947. október 12-én a presbiteri gyûlésen elnök elôterjeszti, hogy Tarczy 
Zoltán nyugatra menekült, és a B listázott kántortanító állása megüresedett. 
Erre a helyre Kovács Béla II. o. tanítót választja meg a szônyi református kán-

279 Osváth 1938, 906. Turi Zsolt írása
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tortanítói állásra. Mivel ezáltal a II. o. tanítói állás megüresedett ezért helyébe 
Horváth László állami beosztott tanítót választják meg.

1948. augusztus 16-án lelkész-elnök bejelenti, hogy az iskolaépületeket és 
tanítói lakásokat valamint azok felszereléseit államosították, a pedagógusok ál-
lami alkalmazásba kerültek. 

Kovács Béla (Szôny, 1898 – Szôny, 1967) középiskoláit Komáromban, a képzôt 
Losoncon végezte el. A tóvárosi elemi iskolánál kezdett el tanítani, ahol két évig 
dolgozott. 1922 óta a szônyi református elemi iskola tanítója. Az elsô világhábo-
rúban a 12. gyalogezred kötelékében 13 hónapig az olasz harctéren harcolt, ahol 
egyízben súlyosan megsebesült, késôbb hadapród-jelölt ôrmesterként még két évig 
a nemzeti hadseregben teljesített katonai szolgálatot. A kis vitézségi érem és a se-
besülési emlékérem kitüntetéseket is megkapta. Szônyben a Polgári Lövész Egylet 
ügyvezetôje, a Tûzoltó Testület Parancsnoka, az O.K.H könyvelôje és pénztárosa, 
községi képviselô tag, a református vegyeskar szervezôje és vezetôje volt.

Felesége Soós Adél, református pap leánya volt, okleveles tanítónô, aki a 
képzôt Cinkotán végezte el. 1931 óta tanított Szônyben. A vasárnapi iskola 
vezetôje volt. Két gyermekük született, Blanka és Vera.280 Mindketten a szônyi 
református temetôben nyugszanak.

280 Osváth, 790.

Kovács Béla és Soós Adél sírja
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Horváth László (Fülek, 1917 – Komárom, 2013) a 
Nógrád vármegyei Füleken éltek. Családja református val-
lású, édesapja mozdonyvezetô-elôfûtô, édesanyja háztar-
tásbeli volt, öt gyermekük született. Gyula és Ferenc asz-
talos, Irén fehérnemû készítô, Margit a felsô ruhakészítô 
foglalkozást választotta. Mindegyikük, de fôleg Margit és 
László aktívan részt vettek a cserkészéletben. Sok progra-
mot szerveztek, és szoros kapcsolatot ápoltak szomszédos 
cserkészcsapatokkal. László az alapiskolát Füleken végezte, 
majd a nyolcosztályos Losonci Református gimnáziumba 
került, ahol 1937-ben érettségizett. A tanítói érettségit Po-
zsonyban tette le 1938-ban. A budapesti XII. kerületi Álla-
mi Tanítóképzôben tanult tovább.

Református vallású népiskolai tanítói képesítését 1940. június 26-án szerezte 
meg. 1940. december 2-án hívták be a többi tartalékossal együtt katonai szolgá-
latra. A háború alatt több helyen megfordult, így szlovák és ukrán területen, va-
lamint Erdélyben, zászlósként szerelt le. Közben megkapta tanítói állását, amikor 
alkalma nyílt rá, tanított. 1941. február 17-én segélydíjas tanítónak, 1942. janu-
ár 1-jén helyettes tanítónak, 1943. március 31-én rendes állami tanítónak nevez-
ték ki. Szônyben tanítói állás üresedett meg. 1945 májusában került a településre, 
errôl Szôny község elöljárósága községi bizonyítványt adott ki. 1946-ban Székesfe-
hérváron élô özvegy nôvérének hosszas orvosi kezelésre volt szüksége, természetes 
volt számára, hogy két éves keresztlányát magához vegye. A gyermeket közel nyolc 
évig mennyasszonya és ô gondozta, nevelte. 1947. november elsejével kapta meg 
Szônyben református tanítói kinevezését. 1948-ban kötött házasságot Dobi Irén-
nel, két gyermekük született, Edit és László. Szônyben nagy lelkesedéssel tanította 
a gyerekeket, szervezte szabadidejük hasznos eltöltését. Fontosnak tartotta, hogy a 
háború utáni években a gyerekek lehetôleg a legjobb képzést kapják. Külön foglal-
kozásokkal támogatta a tehetséges gyerekek továbbtanulását, illetve a picit gyen-
gébbek felzárkóztatását. Ha úgy tartotta, a szülôket rábeszélte az anyagiáldozatra 
is, hogy tanítassák kiemelkedô képességû gyermeküket. Szívesen vezetett hétvé-
genként túrákat hazánk szép tájaira, nyaranta táborokat szervezett. Késôbb elvé-
gezte Egerben a matematika-fi zika tanári szakot, több mint 30 évig megyei vezetô 
szakfelügyelôként dolgozott, és segítette az új matematika bevezetését a megyé-
ben. Szônyi diákjaival ô maga is kipróbálta és véleményezte az új tankönyveket, ta-
nítási módszereket. Szônyben családi házat építettek maguknak, ahol bátran hó-
dolhatott hobbijának, a kertészkedésnek, a történelemnek és a magyar irodalom-
nak. Mindig élénken érdeklôdött a napi világpolitikai és hazai események iránt. 
Sokat olvasott, szívesen tanult mindig valami újat idôs korában is. Haláláig szel-
lemileg friss maradt, 65 évig tartó boldog házasság után 96. életévében hunyt el 
2013. április 24-én otthonában.281

281 Adatközlô: lánya, Somogyi Andrásné Horváth Edit, írta: Turi Zsolt
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Móricz Dezsô (Szôny, 1917 – Komárom, 1998) 
az elemi iskola után, polgári iskolát végzett 1933-
ban. Ezt követôen 1933-1934-ben a Vacuum Oil 
Company gyárában dolgozott. A Nagykôrösi és 
Duna-melléki Református Tanítóképzô iskolá-
ba járt, ahol 1939-ben tanítói és orgonista kán-
tori oklevelet szerzett. 1939-ben Szôny község 
jegyzôségen helyezkedett el díjnokként, ahol köz-
szolgálati alkalmazottként másolási, ügykezelési 
munkát végzett. 1942-ben a felvidéki Bajkára ke-
rült tanítónak, majd 1943 és 1945 között katona 
volt, zászlósként szerelt le.

1944-ben kötött házasságot Sáska Gizellával, két gyermekük 
születettZsuzsanna és Éva. 1945-ben hadifogságba került, a Szovjetunió-
ból 1947-ben sikerült hazatérnie. Ezt követôen 1947–tôl 1951-ig tanítóként 
dolgozott Szônyben, majd iskolaigazgató lett. Közben az Apáczai Csere Já-
nos Pedagógiai Fôiskolán 1953-ban magyar-történelem általánosiskolai ta-
nári képesítést szerzett. 1955-tôl 1977-ig tanulmányi felügyelôként, sze-
mélyügyi csoportvezetôként dolgozott a megyei tanács mûvelôdési osztá-
lyán, Tatabányán.282

282 Lányainak, Könyves Kálmánné Móricz Zsuzsanna és Szakál Lajosné Móricz Éva elbeszélései 
és dokumentumai alapján írta és gyûjtötte: Turi Zsolt
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Iskolai képek

1930-31 körül, I-II. osztály bélapusztai gyerekekkel összevonva:
Felsô sor: 1. Komáromi Lajos, 2. Szabó Bálint, 9. Marcsa Jolán, 10. Farkas Julianna,

Álló sor lányok: 3 Dobi Irén, 4. Pénzes Mária, 12. Németh Erzsébet
Ülô sor lányok: 5 Pénzes Rozália, 10. Boros Zsófi a

1931-32-es évfolyam, I-II. osztály: 
A képen rajta vannak: Dobi Irén, Fekete Etelka, Komáromi Lajos, Lajtai Mária,
Mészáros Erzsébet, Pénzes Rozália, Szakács Károly, Szakács Lídia, Tárnok Irma,

Vajda Julianna, Vajda Lajos Villám Károly
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Az 1934-35-ös tanév, I-II. osztály:
Fiúk, álló sor, jobbról: 5. Dózsa Dénes; Lányok,

álló sor jobbról: 1. Hollósi Ilona, 4. Fekete Etelka, 10. Vajda Julianna; Lányok,
ülô sor jobbról: 1. Endrédi Irén, 3. Kecskeméti Margit, 4. Borbély Mária,

Kovács Béláné tanító ölében lánya, Kovács Vera, mellette 8. Szônyi Katalin;
Fiúk, ülnek: táblát tartja Villám József, a baloldali fekvô fi ú: Tárnok Lajos

1934-35-ös tanév, V-VI. osztály:
Felsô sor, fi úk: 5. Szabó Bálint, 7. Komáromi Lajos, 9. Sáfrány József Lányok,

álló sor balról: 7. Németh Mária, 9. Pénzes Mária, 12. Tárnok Irma, 13. Lovászi Margit,
Ülôsor: 3. Ecker Irma, Kovács Béla tanító és kislánya, 6. Pénzes Rozália
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1936-37-es tanév, V-VI. osztály: az 1926 és 1927-ben született gyermekek összevont osztálya. 
Középen Tarczy Zoltán tanító és Váradi Lajos református lelkipásztor, valamint: Dobi Irén, 
Dózsa Dénes, Echer Erzsébet, Endrédi Júlia, Eper László, Farsang Júlia, Gyarmati József, 

Hollósi József, Kerekes Margit, Lajtai Mária, Lengyel Irén, Ódor Sándor, Pénzes Ida,
Pénzes József, Pénzes Mária, Piszáncki Erzsébet, Tárnok Lajos, Villám Ilona, Villám István

1940-41-es tanév, III-IV. osztály: Fiúk jobbról balra: 1. Móricz László, 3. Dobi László,
4. Dózsa Lajos, 5. Lehoczky Géza, 6. Lengyel Gyula, 7. Soós Béla, 8. Hordós László,

9. Major László, 10. Fekete Károly; Ülô fi úk: 2. Villám Károly, 4. Pente Béla, Lányok álló 
sor balról jobbra: 2. Elek Éva, 3. Pénzes Ida, 5. Marcsa Irma, 6. Pintér Erzsébet, 7. Pénzes 

Ilona, 8. Harmati Margit, 9. Katona Margit, 11. Pente Jolán, 12. Németh Julianna,
13. Ecker Irma; Ülô sor lányok, balról jobbra: 1. Matyus Mária, 2 Kecskeméti Teréz, 3. 

Borbély Margit,  4. Kovács Vera (Kovács Béla tanító lánya), Kovács Béla tanító,
Györff Lajos lelkipásztor, 5. Czunyi Irén, 6. Kiss Mária, 7. Villám Irén;

Térdelnek lányok, balról: 2. Kecskeméti Irén 3. Tárnok Margit, 4. Sárai Margit; 
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1942-43-as tanév, I-II. osztály: Középen Kovács Béláné tanító, a gyerekek: Boros Gizella, 
Csaplár András,Csinger Irén, Dobi Margit, Dózsa Irén, Endrédi Vilma, Gyimesi János, 
Györffy Margit, Harmati Éva, Kajtár József, Kósa Eszter, Matyus Irén, Matyus Margit, 

Pénzes Erzsébet, Pénzes István, Pinke Margit, Pinke Mária, Sárai Julianna, Szûcs Albert, 
Villám Ferenc, Villám Lajos

1942-43-as tanév, V-VIII. osztály:
Álló sor fi úk, jobbról: 2. Varga János; Álló lányok jobbról: 3. Ecker Irma, 4. Katona Margit, 

7. Lôrinc Margit, 8. Piszáncki Erzsébet 9. Tárnok Ida;
Ülô lányok, jobbról: 1. Nagy Margit, 2. Borbély Margit, 3. Tárnok Margit, 4. Kecskeméti

Teréz, Tarczy Zoltán tanító, 6. Czunyi Irén, 7. Kecskeméti Irén, 8. Sárai Margit;
Ülô fi úk jobbról: 2. Pente Béla, 4. Györffy Elek, 6. Dózsa Lajos
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1947-1948. tanév, I-II. osztály: Legfelsô sor balról: 1. Ábrahám Lajos, 2. Kerekes Kálmán, 
6. Bereznai László, 9. Szabó Ferenc; Felülrôl a második sor, balról: 1. Fülöp Kálmán,

2. Fülöp Margit, 4. Móricz Julianna, 6. Pinke Aranka; Középen Kovács Béláné tanítónô;
Felülrôl a negyedik sor, balról: 2. Pénzes István, 9. Turi Bálint, 10. Csapó Lajos;

Felülrôl az ötödik sor: 2. Soós László, 7. Györffy Géza, 8. Pinke László;
Legelöl fekszik balról:1. Villám Imre
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Mgr. Fritz Beke Éva, PhD
A Révkomáromi Evangélikus Egyház 

A reformáció igazságai a Németországból – fôként a Dunán - ideérkezô 
kereskedôk által és a Komárom várában állomásozó német ajkú katonák 
közremûködésével honosodtak meg a városban. Mint az alábbiakból kiderül, ko-
rabeli feljegyzések utalnak arra, hogy Komáromban és környékén röviddel a wit-
tenbergi reformáció után már határozott nyomai voltak az új vallási irányzatnak.283

Gyulai Rudolf: Törökvilág Komárom megyében címû mûvében ezt írja: 
„Ursinus Velius 1527. Braunstein Ernô várkapitányt és a helyôrség legnagyobb részét 
1529. pedig Hardeck János commendánst mondja evangélikusoknak. Késôbb egyes 
várkapitányok evangélikus papokat tartottak a várban, és e katonai privát istentisz-
teleten a városi német iparosok is részt vettek.” Így, mivel Komárom városa a kör-
nyék piaca volt, a komáromiak a falusiakkal állandóan érintkeztek, természe-
tes, hogy a vár és város lakosainak meggyôzôdése átment és begyökeresedett a 
falusiak lelkébe is.284 

Nagy Pál, komáromi evangélikus lelkipásztor 1806-ban megírta „A 
RÉVKOMÁROMI AUGUSZTANA VALLÁSON LÉVÔ EVANGÉLIKA 
NEMES GYÜLEKEZET HISTÓRIÁJÁNAK RÖVID ÁBRÁZOLÁSA HÁ-
ROM SZAKASZBAN’285 c. mûvét, mely a mai napig csak kézirat formájában lé-
tezik. A szerzô a mû elsô szakaszában az 1550-tôl 1648-ig terjedô idôszakot dol-
gozza fel. Közelebbrôl meg nem nevezett levéltári forrásokra hivatkozva ô is arra a 
megállapításra jutott, mint azt már mások is feljegyezték, hogy 1550-ben már vol-
tak evangélikus istentiszteletek a komáromi vár területén, melyeken a német ajkú 
polgári lakosság körébôl kikerült evangélikus hívek is részt vettek. Egy, a komáro-
mi evangélikus gyülekezet levéltárában található 1648. március 6-ról származó fel-
jegyzés alapján arra lehet következtetni, hogy abban az idôben építette fel a gyü-
lekezet a saját, deszkából készült templomát. 1659-bôl származó feljegyzések arra 
utalnak, hogy a komáromi evangélikusoknak ekkor mát saját iskolájuk is volt.286

Általában Huszár Gált tartják e vidék reformátorának, de amint azt a fen-
tiebbek bizonyítják, a reformáció már Huszár Gál mûködése elôtt is közkin-
cse volt vidékünknek.287 Ugyanakkor komáromi mûködése idejében a reformá-
ció rohamosan terjedt, és a protestáns hívek más egyéb templomokkal együtt a 

283 Kúr Géza: A Komáromi Református Egyházmegye, Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1993. 
38.

284 Kúr, 44.
285 Nagy P: „A RÉVKOMÁROMI AUGUSZTANA VALLÁSON LÉVÔ EVANGÉLIKA 

NEMES GYÜLEKEZET HISTÓRIÁJÁNAK RÖVID ÁBRÁZOLÁSA HÁROM SZA-
KASZBAN’ A révkomáromi ágostai hitvallású evangélikus Egyház kéziratban ôrzött Króni-
kája. Rév-Komárom,1806. A Krónika másolatát dr. Trugly Sándortól kaptuk meg, ez úton is 
köszönjük segítségét.[a mûbôl idézett szakaszokat az eredeti helyesírással közöljük (a szerzô 
megj.)]

286 Nagy, 5 - 12.
287 Kúr, 46. 
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Szent András288 templomot is elfoglalták. Ezt a római katolikus hatalom nem 
nézte jó szemmel, és Oláh Miklós esztergomi érsek minden hatalmát latba ve-
tette, hogy Huszár Gált a városból és annak környékérôl eltávolítsa.

1672. január 26-án „Szecsényi György, Kalotsai érsek által a szegény komáromi 
Evangyélikusok is megfosztattak Templomjuktól, Oskolájuktól, Parochiális házoktól, 
Arany-, és ezüst szent edényeiktôl, kertyeiktôl, Praediumaiktól, Szántófôldeiktôl, 
Tornyoktól, Harangjaiktól, és az akkori Prédikátor Tiszts Vigléb János Úr Vasas-ka-
tonák által kergettetett ki a templomból és a Városból.”289 

Az 1763. évi komáromi földrengés,
ismeretlen festô ábrázolása

Az ellenreformáció következtében a komáromi protestánsok üldöztetése már 
javában folyt, amikor a törökök a várat ostromolták. A város felégetése miatt a 
lakosság menekülni kényszerült, miközben protestáns igehirdetôk vigasztalták 
ôket. A bécsi béke kedvezô hatása Komáromban is megmutatkozott. Csakhamar 
bekövetkezik a reformáció híveinek hitvallási szétválása. A nikolsburgi béke után 
a vár római katolikus parancsnoka vezetése alatt ismét megindult az üldöztetés. 

288 Komáromban „a jezsuiták elôször rendházuk építésbe fogtak, melynek kétemeletes épüle-
tét 1748-ban befejezték. 1748. augusztus 3-án lerakták az új templom alapkövét. 1756-ban a 
templom már tetô alá került, és felszentelték. 1760-ban Maulbertsch Antal Ferenc befejezte 
belsô terének díszfestését. 1763.június 28-án Komáromot erôs földrengés sújtotta, melyben 
a tornyok és a kupola falai ledôltek, átszakítva a templom és a kripta falait. A jezsuiták elöl-
járója, Kövér András 1764-ben feljegyezte, hogy mielôtt 1764-ben elkezdték a rendház épü-
letszárnyának kialakítását, lerombolták a régi Árpád-ház kori Szent András templomot, mi-
vel annak helyére tervezték a rendház kiépítését. A földrengés után az új Szent András temp-
lomot csak 1771-ben újították fel. In: BEDNÁR, P., RATIMORSKY, P.,A jezsuiták egyko-
ri rendháza és kollégiuma, Elôzetes jelentés a régészeti feltárás eredményeirôl. In MAGYAR 
KULTÚRA ÉS DUNAMENTE MÚZEUMA 2006. ÉVI ÉRTESÍTÔJE, II. évf. Szerk.: 
Fehér Csaba. Komárom 2007, 127.

289 Nagy, 13.



304

A városi plébános ismét katolikus pap lesz, a protestánsok pedig elvesztik a vár-
ban lévô templomot. Az evangélikusok a késôbbi katolikus Szent János templom 
helyén építik fel fatemplomukat. Ez a Komáromot pusztító nagy tûzvésznek esik 
martalékul. Majd a mai helyôrségi templom helyén építenek ismét egy fatemplo-
mot, de az 1763. évi pusztító földrengésnek ez is áldozatul esik. 290 

1674. május 29-én húsz vasra vert protestáns papot hoztak a komáromi vár-
ba, akikkel szemben - Szelepcsényi György esztergomi és Széchényi György 
kalocsai érsek rendelkezései alapján - a várkapitányok különös kegyetlenséggel 
bántak, és a húsz protestáns lelkipásztor három kivételével áttért a katolikus 
vallásra. Ebben az idôszakban történt a 40 prédikátor gályarabságra való elíté-
lése is, illetve 6 lelkész pozsonyi, valamint 39 protestáns lelkész a Nyitra me-
gyei leopoldvári kegyetlen rabsága is.291

A komáromi evangélikusokat 1672-ben tehát megfosztották javaiktól, ezt 
követôen pedig 9 éven át nem gyakorolhatták nyíltan vallásukat. Bár az 1681-
es Soproni Országgyûlés292 határozatai értelmében enyhülni látszott a protes-
tánsok helyzete, a krónikák szerint a komáromi evangélikus gyülekezetben ez 
idô tájt nem volt prédikátor. Visszanyert vallásszabadságuknak nem sokáig ör-
vendezhettek a protestánsok, mert 1683-ban az összes vagyonukat elkobozták. 
Az épületeket a jezsuiták kapták meg, a 21 hold szántóföldet pedig a város el-
adta, és az ebbôl befolyó összeget magának tartotta meg.293

A gyülekezet kitartott az üldöztetés ideje alatt is. Évente 3 alkalommal, Kará-
csonykor, Húsvétkor és Pünkösdkor a várban lévô protestáns katonákkal együtt 
a városi evangélikusok is vehettek úrvacsorát.294 Mivel ismét templom nélkül ma-
radtak, ezért a 18. sz. végéig a környezô falvakban jártak istentiszteletekre. Az 
egészen 1848-ig fennálló száki fatemplomot javarészt a komáromi evangélikus 
hívek adományaiból építették fel. Ezen kívül a régi temetôben is építettek egy 
deszkatemplomot ahová istentiszteletekre járhattak, ill. még Bende János polgár 
házában is össze szoktak jönni. A nagy áttörést II. József 1781. október 25-én ki-
adott türelmi rendelete jelentette, mely „nyomán az eddig családi hitéletre szorított 
protestánsok és görögkeletiek lehetôséget kaptak arra, hogy amennyiben egy településen 
100 családnál többen élnek, építhessenek maguknak saját templomot, és szabadon gya-
korolhassák vallásukat. II. József ugyanakkor kikötötte, hogy a felépülô imaház se ha-
ranggal, se toronnyal ne rendelkezzen – ezekre csak 1786-ban adott engedélyt –, tehát 
ne hívja fel magára a fi gyelmet, ajtaja pedig ne az utca felé nyíljon.”

290 Számadó Emese: Természeti katasztrófák Komáromban, Komárom 2013; https://library. 
hungaricana.hu/hu/view/Dunaninneni_egyhazkerulet_gyulekezet_tortenete_1944_1950/?
pg=105&layout=s (Letöltés: 2017.03.13.)

291 Nagy, 14-15.
292 Az 1681-es Soproni Országgyûlés rendeleteinek lényege: a számûzött papok visszatérhettek, 

elkobzott javaikat visszakaphatták, az ún. articuláris helyeken építhettek templomokat és is-
kolákat. http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/doc/c400424.htm (Letöltés: 2017-03.26)

293 Nagy,15.
294 Nagy,17.
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Mivel 1781-ben Komáromban 82 evangélikus család élt, csatlakozásra szó-
lították fel a környék evangélikusait. A gyülekezet bérbe vette Meggyesi István 
házát a Vág-Dunasoron, ahol közös összefogással egy megfelelô méretû ora-
tóriumot építettek fel deszkából, melyben az elsô istentiszteletet 1783. május 
19-én áldozócsütörtökön tartották meg. Ebben az idôben Perlaky Dávid volt 
a komáromi evangélikus gyülekezet lelkésze, aki szintén a Vág-Duna soron la-
kott, és szállása egyben az iskola szerepét is betöltötte.295

Perlaky megpróbálta bírósági úton visszanyerni Keresztelô Szent János temp-
lomát, de sikertelenül. Az evangélikusok nem kapták meg a kért telküket a kálvi-
nista temetôben sem (itt voltak eltemetve az 1710-1711-es pestisjárvány áldozatai). 
Az evangélikus gyülekezet végül 1784. március 26-án megvette Amtman Frigyes 
német származású szûcsmester házát a Kajtor utcában (ma Ferencesek utcája). A 
házban a tanító lakását helyezték el (kamrából átalakított két szobával), a plébánia 
máig csaknem érintetlenül megmaradt, az iskola pedig a kerítés mellett a kert sar-
kában volt. A mellette lévô udvarba fából építettek oratóriumot. Perlaky az állandó 
pereskedésektôl elkedvetlenedve, megfáradtan elment a városból, és helyére Nagy 
Pált, a gyôri evangélikus egyház kántor-tanítóját választotta a gyülekezet. 

Ünnepélyes felszentelésére 1793. december 6-án került sor. Az ünnepségen 
részt vett a révkomáromi református superintendens (püspök), Mindszenty Sámu-
el is. A komáromi evangélikus gyülekezet magyar és német ajkú hívekbôl állt, és az 
egyenlôség elvét szem elôtt tartva Nagy Pál komáromi lelkészi szolgálata kezdetén 
megváltoztatták az istentiszteletek módját. A közönséges istentiszteletek hetenként 
váltakozva - egyik héten magyar, a másik héten német nyelven - voltak megtart-
va, ehhez igazítva a könyörgéssel egybekötött reggeli ill. délutáni tanítást és Szent-
írás magyarázatot, valamint az úrvacsora kiosztását is. A gyermekek hitoktatása és 
konfi rmációja is a fenti beosztás fi gyelembe vételével történt.296

Nagy Pál lelkészi szolgálatba lépését 
követôen hamarosan nyilvánvalóvá vált, 
hogy a gyülekezet a régi templomot so-
sem kapja vissza, ezért új templom építé-
se mellett döntöttek. Az építkezés terve-
inek elkészítése után rádöbbentek, hogy a 
rendelkezésre álló terület eléggé szûkös, így 
1795-ben kénytelenek voltak megvásárol-
ni Kômûves Ferenc és felesége házát. 1795. 
június 24-én Nagy Pál a komáromi evangé-
likus gyülekezet lelkipásztora Zelenka Lí-
dia és Zsuzsanna segédletével ünnepélye-
sen lerakta az új templom alapkövét.297 

295 Nagy, 24.
296 Nagy, 22-24.
297 Nagy, 25-26.
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A templom építésérôl a derék lelkipásztor ezeket örökítette meg: „Ki nem le-
het mondani, milyen buzgósággal készséggel kezdtük, folytattuk és végeztük a temp-
lom építését. Hogy legkésôbbi maradékaink is tudják, honnan származott a sok költ-
ség, az eclézsia fundusoknak megszerzésére és az épületeknek elkészítésére, ezért készítet-
tem a legnagyobb pontossággal az úgynevezett A.B.C. szerint való lajstromot, melyben 
minden adakozások, szekerezések, napszámok és bármely néven nevezendô ajándékok 
consignáltatva vannak az idegeneknek önként való adakozásaikkal együtt. Szemtanú-
ja voltam azoknak a nagy áldozatoknak, szerfölött való nagy erôlködéseknek, élesztôje 
és buzdítója voltam a templom építésének, szerencsésnek tartom magam, hogy mind-
ez az én prédikátorságom idejében történt. Csalhatatlan jeleit tapasztaltam az Is-
ten dicsôségéért, a gyülekezet becsületéért való okos keresztyéni buzgóságnak, a jövendô 
iránt való gondos szeretetnek és példa nélkül való akaratnak.”298 

A komáromi evangélikus templomot 1796-ban kezdték építeni. 
Krausz János pesti evangélikus építômester készítette a terveket, az 
építését Simon Júda komáromi kômûves végezte, az ácsmunkákat 
pedig a szintén helybéli Weiszer József. Az egyház háromtagú épí-
tési bizottságot hozott létre a munkák ellenôrzésére, építômesternek 
ns. Zelenka Jánost választották közülük, aki mellé segítségül ren-
delték id. Nigniny Sámuel, Pétzerly Gottlieb és Truchly József ura-
kat. A homokot a monostori hegyrôl hozták, ezt a munkát Satory 
Pál és Trentsenky Pál ellenôrizték, míg a terméskô-és téglahordás 
felügyelôi Truchly János és Cziegler Mátyás voltak. Az oltott mész 
vásárlására megbízták Tenczel Jánost és Wágner Sámuelt, ns. Dorner 
János a curator lett, nts Schircz Gottlieb pedig pénzbeszedô. Az ol-
tatlan meszet Oroszlányból vették, a zsindelyt Gyôrbôl. A berende-
zést (székeket, ajtókat, a kórust, a lépcsôt) Bóday Mihály és Csiba 
János református asztalosok készítették. A kovács-munkákat Miháli 
Mihály, a lakatosmunkát Szente János végezte.

Az oltárt, a katedrát, annak a lépcsôjét és a rostélyos székeket 
Wagner Károly készítette tölgyfából. Az üvegablakokat Rettigger 
Ferenc üveges csinálta. A keresztelômedence tetejét rézbôl Ruprecht 
Ferenc bádogos készítette. 

Az oltárkép, amely Krisztus mennybemenetelét ábrázolja, egy Kopátsi nevû 
gyôri festô munkája. Ez a festmény azonban nem tetszett Nagy Pál prédikátor-
nak, és megfogadta, hogy azonnal lecseréli, ha valaki ajándékoz egy másik képet.

A templomépítés 100. évfordulóján, 1897-ben a képet kicserélték Rubens „Gol-
gota” címû képének a másolatára, melyet Kuppis József királyi fômérnök festett 
meg. A márványoszlopokat, a keresztelômedencét süttôi kôfaragó, Aprili József 
csinálta, utóbbit a már említett két nemes hölgy, Zelenka Zsuzsánna és Lídia fel-
ajánlásából. A templom költségeihez a komáromi gyülekezet tagjain túl hozzájá-
rultak az ó-és új-szônyi fi liálé tagjai, pénzbeni adományokkal, fuvarozással, nap-
számmal egyaránt: maguk, gyermekeik és cselédjeik is az építkezésen dolgoztak. 

298 Nagy, 26.
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A templomot 1798. január 14-én szentelték fel. Az ünnepségre Nagy István 
superintendensen kívül Ráth Mátyás gyôri és Teschlák Pál oroszlányi prédiká-
tort hívták meg. Sajnos Ráth tiszteletes nem tudott eljönni.

Az ünnepségre érkezett vendégek között Nagy Pál megemlíti a nemes Zelenka 
János úr vendégét, a Pozsonyból érkezett Mosóczy Institoris (kereskedô) Mihály 
urat, valamint Koháry András száki, Balogh István palotai prédikátorokat. A 
régi, már-már düledezôfélben lévô deszkahajlékban a gyülekezet lelkésze búcsú-, 
és hálaadó istentiszteletet tartott, majd az örvendezô tömeg énekszóval haladt az 
új templomhoz. Majd így folytatja Nagy Pál a nem mindennapi esemény leírását: 
A menet „élén Mosóczy Mihály úr egy szépen készített fehér atlasz vánkuskán a temp-
lom kulcsát vitte; utána mindjárt én Nagy Pál a Bibliával és az Ágendával; utánam 
tiszt. Teschlák Pál úr egyik kezében a nagy kelyhet, a másikban a czifra Czibóriumot 
(serleget) tartván azután tiszt. Koháry András és Balogh István urak, mindegyik egy-
egy kelyhet és boros kánat vivén kezökben,-utána a kántor Kanka Dániel az iskolabé-
li gyermekekkel és az egész hitközség. Elérvén ilyen sorral a templom ajtaját, ott által 
adá nékem, úgy mint lokális (helyi) prédikátornak tiszt. Mosóczy Institoris Mihály úr 
a templom kulcsát, amellyel én kinyitván a templom ajtaját, szép renddel egyenesen az 
oltárhoz mentünk, s ott az oltárra a szent edényeket leraktuk, azután az oltár körül 
lévô zsámolyra mind az öten letérdepeltünk, középre vevén tiszt. Mosóczy Institoris Mi-
hály urat, én pedig térdepelve azonnal intonáltam az adjutoriumot (kezdtem az éne-
ket). Ameddig az ének tartott, mi papok az oltár elôtt térdepeltünk.”299 

299 Nagy, 31-32.
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A Liturgiát követôen Mosóczy Mihály felolvasott a Szentírásból, majd a 
magyar ajkú híveknek Nagy Pál úrvacsorát osztott. Ezt követte Teschlák Pál 
német nyelvû igehirdetése, és az úrvacsora kiosztása a német ajkú hívek részé-
re. Az egész istentisztelet alatt viaszgyertyák égtek a gyertyatartókban. Az ün-
nepség hivatalos részét követôen a gyülekezet mintegy háromszáz fôt látott 
vendégül, köztük a város vezetôségét és az építkezésben részvevô mestereket is.

Keresztelômedence
Vörösmárvány, talapzatán kör-
be két sorban felirat:
KOMÁR AUG CONE LÉVÔ
ELKÉSIA RÉSZÉRE
AJÁNLOTTA KÉT SZÛZ
ÉS MÍV SZÍV
NS NZS ZELENKA
ZSUZSANNA ÉS LIDIA
D O M S
1 7 8 9

18. századi kegytárgyak az oltáron

A keresztelô medence talapzatának felirata (részlet)
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A vendég-
ség elôkészítésében 
részvevôk között olvas-
ható „Truchly József úr” 
neve is, aki a feljegyzé-
sek szerint már a temp-
lom építésének mun-
kálataiból is kivette ré-
szét. A Nagy Pál által 
írt gyülekezet-történet-
ben még több ízben ta-
lálkozunk Truchly Jó-
zsef nevével, akit 1804. 
febr.2-án megtartott ge-
nerális ülésen a komáro-
mi gyülekezet gondno-
kául (kurátor) választot-
tak meg. Tisztségébôl 
adódóan kivette részét 
a gyülekezet érdekében 
folytatott tárgyalások-
ból is, amikor 1809-ben 
– mint az alább olvasha-
tó - kisajátítás veszélye 
fenyegette az egyházi 
épületeket. Truchly Jó-
zsef 1810. február 4-én 
tartott generális ülésen 
a gondnoki tisztségérôl 
lemondott. Truchly Jó-
zsef leszármazottai 
késôbbiekben, így nap-
jainkban is Trugly né-
ven élnek Komárom-
ban. Az ôsök síremlé-
kei a helyi református 
temetôben találhatók.300

A 19. század elején, Napóleon hadjáratai idején a város az újonnan épült 
evangélikus templom melletti telkeket ki akarta sajátítani, a város védelmének 
megerôsítése céljából. Az evangélikus gyülekezet épületeit felértékelték, de Is-
tennek hála, a kisajátításra nem került sor, ám 1809 és 1811 között a komáro-
mi evangélikus templomban katonai élelmiszer-raktár, az iskola épületében pe-

300 Nagy, 33.
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dig katonai pékség mûködött. Ezekben az évek-
ben az iskolai oktatás az erôdparancsnok házában 
folyt, az istentiszteleteket pedig a ház udvarán álló 
fa oratóriumban tartották. 1811-tôl a gyülekezet 
visszaszerezte a mai Ferencesek utcájában álló épü-
leteit.301

Az evangélikus templomtorony építése 
1896-ban, a templom centenáriuma kapcsán ke-
rült szóba, a komáromi evangélikus gyülekezet 
akkori lelkésze, id. Jánossy Lajos kezdeménye-
zésére.
A munkálatokhoz szükséges pénzösszeg 1899 
szeptemberére gyûlt össze, és az építkezés ekkor 
kezdôdött el. Még az év december 17-én fel is szen-
telték az új tornyot a benne lakó 3 bronz haranggal 
együtt: Az „Isten a mi erôs várunk!” feliratú, 1292 
kg súlyú D,  az egyházi énekkar által öntetett „Krisz-
tus az én életem” feliratú 695 kg súlyú Fisz, - és „Jö-
vel Szentlélek Úristen!” feliratú 419 kg súlyú. A ha-
rangokat a soproni Seltenhofer Frigyes Fiai cég ön-
tötte. A gyülekezet 1901-ben vásárolt egy tízéves or-
gonát, melyet Angszter József pécsi orgonakészítô 
mester alkotott. Az elsô világháború idején a gyüle-
kezet majdnem az egész vagyonát hadikölcsönbe fek-
tette, a két kisebb harangot pedig átengedte a had-
ügyminisztériumnak, ágyúöntés céljaira.302

Az 1905. május 14-én megtartott közgyûlésen 
Jánossy Lajos esperes arról számolt be, hogy a 
gyôri törvényszék határozata értelmében a ko-
máromi evangélikus gyülekezet a temetô céljai-
ra megkapja „a 11 hold 312 négyszögöl területbôl 
1540 négyszögöl” nagyságú területet. 

A következô év tavaszára a területet bekerí-
tették, és már javában folytak a halottasház épí-
tési munkálatai. A gyülekezet a régi templom or-
máról lekerült 100 kg-os vaskereszt temetôbeli fel-
állítására készült. Két márványtábla hirdeti majd 
az arra járóknak, hogy „EZT A TEMETÔT/ A 
RÉV-KOMÁROMI ÁG. HITV. EV./ EGYHÁZ/ 
A MAGYAR KIR. KÚRIA/ 8946/903. SZ. ÍTÉ-
LETE/ ALAPJÁN VETTE/ KIZÁRÓLAGOS 

301 Resko, A., Danko, R. A komáromi evangélikus templom. Komárom 1998, 8-9.
302 Resko-Danko,10-11.

A temetô létesítési táblája 
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BIRTOKÁBA/ 1905. ÉVI NOVEMBER HÓ 17.-ÉN” „EZT A KERESZ-
TET ÉS A HALOTTASHÁZ MÁRVÁNYOSZLOPAIT FELÚJÍTOTT 
TEMPLOMUNKBÓL HOZTUK IDE AZ ÚR 1906. ESZTENDEJÉBEN”

1916-ban elhatározták, hogy az elesett hôsök nevét a templom falában 
elhelyezendô márványtáblán fogják megörökíteni. Ez a késôbbiekben meg is 
történt, a vörös márvány táblát Török András mûlakatos mester mûvészi mun-
kája keretezi.

Az elsô világháború után, a trianoni szerzôdés értelmében nemcsak Komá-
rom városa, hanem az evangélikus gyülekezet is kettészakadt.

Az I. világháborúban
elesett evangélikus hôsök 

emléktáblája

Az 1920. június 13-i közgyûlés jelentése magáért beszél:
„Lelkészi beszámolóban megemlékezés, hogy a népköztársaságot tanácsköztársaság 

váltotta fel. 1919. január 11-én /10.-én/ olasz vezetôség mellett cseh csapatok szállták meg 
a várost és vették át a hatalmat. ... Ápr.30-ról május 1-re virradó éjjel iszonyu bombá-
zás és robbanás riasztott fel bennünket, bombák becsaptak templomunkba, megrongálták 
tanácstermünk tetejét, a robbanás beszakította úgyszólván minden ablakunkat, 2100 K 
kárt okozván egyházi épületeinkben…. Május 11-én vettem a modori lelkész levelét, hogy 
a megszállt területen lévô egyházunk „vezetô férfi ai” január 21-én ülést tartottak Zsol-
nán és felfüggesztették egyházunk autonómiáját…(…) Az összes választott tisztviselôket 
megfosztva hivataluktól, feloszlatta egyházközségi presbitériumainkat. Az itteni evangé-
likus egyházakat a keleti és nyugati egyházkerületbe osztotta be s az egyetemes tanács ebbe 
Zoch Samu modori lelkészt, amabba Janoska György lipótszentmiklósi nevezte ki admi-
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nisztrátorrá. Október 26-án vett értesítés szerint egyházközségünket a bars egyházmegyei 
tanács hatósága alá helyezték.

1921. szept.4-i közgyûlés
Egyházközségünk csak június 13-i közgyûlésen szerzett tudomást mindar-

ról, ami a megszállás óta történt egyházunkban… Nem tehettünk mást, minthogy 
egyhangulag minden egyházi-közigazgatási területtôl független szabad egyházzá 
nyilvánítottuk magunkat, s e nyilatkozatunk elküldtük Modorba, az u.n. nyugati 
egyházkerület püspöki adminisztrátoraihoz.”303

Mint az a fentiekben idézett jegyzôkönyvekbôl is kiderül, a Csehszlovákiá-
hoz tartozó északi városrészben maradt, mintegy 300 hívô sok megpróbáltatá-
son ment keresztül, a gyülekezet ennek ellenére megôrizte magyar identitását. 

Az idôközben idekerült szlovák ajkú hívek lelki gondozásáról a szlovák egy-
házkerület gondoskodott, és havonta egy alkalommal szlovák nyelvû istentisz-
teletet tartottak a Komáromi evangélikus templomban. A csehszlovák kor-
mány 1922-ben engedélyezte, hogy a túlsó komáromi hívek „lelkiismeret-gon-
dozása” érdekében minden hónap elsô vasárnapjának délutánján istentiszteletet 
tartsanak, a hitoktatást pedig heti 2 órában végezzék el.

Az egyház fennmaradása a hívek áldozatkészségének volt köszönhetô. Szán-
tóföldet, gazdasági épületeket vásároltak, 1933-ban Nagyszombatban a Fischer 
Testvérek cégénél új harangot öntettek, és sikerült az orgonát is felújíttatniuk. Egy 
nôtestvér adományának jóvoltából felépült a kultúrház és lelkészi hivatal irodája is. 

1927-ben a Dél-komáromi evangélikus gyülekezet megalakította anyaegy-
házát. Az elsô elhívott lelkész Fadgyas Aladár lett, aki áldozatos munkával 
megkezdte a szórványban élô hívek összegyûjtését is. Röviddel Fadgyas szol-
gálatba lépése után elkezdôdött az imaház és lelkészlak építése.

A komáromi evangélikus gyülekezet 1928 és 1938 közötti idôszakról szóló 
krónikája az épületek felújításán kívül a következôkrôl számol be: „1936. má-
jus 21-i rendkívüli közgyûlésen elhatározza a gyülekezet csatlakozását az Egye-
temes Egyházhoz, a dunaszerdahelyi ág.ev. egyház szabályrendelete alapján, 
mely magyar mivoltát biztosítja, de a szlovák hívek jogait és kötelességeit is le-
szögezi. Az október 3-i gyûlésen bejelenti Jánossy Lajos esperes-lelkész távo-
zását a városból, nyugdíjba megy. Távozásával lelkész nem marad Komárom-
ban, mivel a püspökség nem járul hozzá az Egyetemes Egyházhoz való csatla-
kozáshoz, hogy Komáromban magyar egyház legyen. Az esperes-lelkész októ-
ber 11-én d.e. 10 órakor tartja bucsu Istentiszteletét a templomban. Ettôl fog-
va lelkész nem lévén, az egyháztanács hívja össze és vezeti a gyûléseket.” Mivel 
a gyülekezetnek nem volt lelkésze, így a helybéli református egyházhoz fordul-
tak kisegítésért. A komáromi református egyház lelkészi hivatala minden va-
sárnap és ünnepnap tartandó istentisztelet megtartására kijelölte segédlelkész-
ét, és készséggel felvállalta a keresztelések, esketések és temetések megtartását 
is. „1937. június 30-i egyháztanácsülésen a megválasztott komáromi lelkész Balta-
zár János is jelen van. (…) November 22-én közös gyûlés a komáromi szlovák ajkú 

303 Kézirat-másolat, Trugly Sándor tulajdona
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evangélikusokkal, melyen az egyesülést elhatározták. December 2-án a kidolgozott 
komáromi ág.ev. magyar-szlovák egyházközség szabályrendeletét ismertették mind-
két ajkú tagokkal, közös közgyûlés dec. 5-én megválasztja az egyház magyar-szlo-
vák vezetôségét. A szlovák-magyar esperesség 1938. június 9-én Pezinokban tartott 
rendes közgyûlésén az egyesülést jóváhagyta, de az 1938 szept.2-án tartott espere-
si közgyûlés a szlovák hívek fellebbezésére a csatlakozási szabályrendeletet érvényte-
lenítette. 1938.december 18-án Fadgyas Aladár új-komáromi evangélikus lelkész a 
d.e.–i Istentisztelet után leleplezi a márványtáblát, melyet ismeretlen adakozó he-
lyeztetett a templom homlokzatára: „Emlékére annak, hogy városunk és szabadegy-
házunk a 20 éves cseh járom alól felszabadult, mert mindezideig velünk volt az Is-
ten! 1938. november 6.”304

Bár 1938 ôszén a két, kettészakított városrész újból eggyé vált, az evangé-
likus egyház csak 1941. július 1-jén egyesült, mintegy 1000 lélekszámú gyü-
lekezetet alkotva. A városnak kb. 60 km-es körzetében 350 evangélikus élt. A 
hitoktatás nemcsak a városi iskolákban, de szórványokban lévô elemi iskolák-
ban (Ács, Almásfüzitô, Szôny, Ógyalla, Nemesócsa, Keszegfalva) is folyt. A 
belmisszió keretén belül kórház-, és fegyházlátogatásokat tartottak.

A II. világháború befejezése után Komáromban 600 evangélikus hívô ma-
radt. Az 1947-es lakosságcsere elôírásai értelmében a magyar ajkú gyülekezet 
javarészét kitelepítették. Ebben az idôszakban érkeztek Komáromba a fôként 
békéscsabai szlovák ajkú evangélikusok, és a hívek száma 2470 fôre gyarapo-
dott. Az 1948-as kommunista puccs után az egyházakat az állam ellenségeinek 
tekintették. Nem volt ez alól kivétel az evangélikus egyház sem. Ám a komá-
romi gyülekezet 1948 ápr.17-18-án megtartotta az áttelepültek elsô konferen-
ciáját, és 1949. június 19-én a dunai szeniorátus elsô konventjének ülését. Ha-
sonló ülést 1954-ben, 1957-ben, 1960-ban és 1967-ben is tartottak, ami bizo-
nyítja, milyen rangos volt a komáromi gyülekezet, nemcsak Dél-Szlovákia ke-
retei közt.

A komáromi evangélikus hívek életébe igazi változást csak az 1989 novem-
bere hozott. 1996-ban a gyülekezet magyar ajkú tagjai ünnepélyesen megem-
lékeztek az evangélikus templom építésének 200. évfordulójáról. 1997. július 
19-én a komáromi evangélikus gyülekezet is megemlékezett az alföldi szlová-
kok visszatérésének 50. évfordulójáról. A templomépítés 200. évfordulóját a 
plébánia és a templom komplex felújításával ünnepelték meg.305

304 Kézirat-másolat, Trugly Sándor tulajdona
305 Resko-Danko, 13-15.
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Evangélikus iskola
A Révkomáromi Evangélikus Egyház története kapcsán külön említést ér-

demel az iskola története. Az evangélikus iskolaügynek Felvidéken és így Ko-
máromban is több mint 400 éves hagyománya van. 1649-ben említik itt az 
elsô iskolát, a mai épület-együttesben 1797-ben alakították át a volt Kômûves 
ház gazdaságai épületeit iskolai célokra. 1793-ig itt Perlaky lelkész tanító tan-
terve – tanmenete szerint oktattak. Az 1794-1818-as években többször pon-
tosították a Perlaky-féle tantervet a magyarországi Utasítás és Informatórium 
szerint, amely az összes magyar evangélikus iskolára vonatkozott. Ebben az 
idôben több tanító és elôadó megfordult itt, a rektor Nagy Pál volt.306 

Nagy Pál komáromi szolgálata idején határozták el azt is, hogy a gyülekezet 
mindenkori lelkipásztora egyben az iskola felügyelô gondnoka lesz, miközben az 
iskola igazgatására a gyülekezet formált jogot. A mindenkori prédikátort pedig 
buzdította és kötelezte arra, hogy havonta legalább egy alkalommal látogassa 
meg az iskolát, éspedig egy vagy két gyülekezeti tag kíséretében. „Egyúttal 
elhatároztatott az is, hogy esztendônként egyszer, nevezetesen pedig Gyertyaszentelô 
után való héten examen /vizsga/ tartassék az iskolai ifjúsággal, minthogy akkor 
többnyire otthon vannak a hívek. Ezen examen tartásáért a Rectornak 2 ft., a 
praeceptornak /tanító/ pedig 1 ft. assignáltatott /utalványoztatott/ titulo honorarii 
/tiszteletdíjként/ a gyülekezet kasszájából.” 307

1822-ben a Kômûves ház gazdasági épületeit lebontották, helyükre 1823-
ban új iskolát építettek. A homokot az ószônyi uraságtól hozták dereglyén, 
amit aztán saját híveikkel fuvaroztattak az építkezés helyszínére. Az iskolában 
volt a rektor számára egy spejz, a medicans számára egy szoba forma kamra, 
két osztály volt benne, s azok között egy konyha. Az egészet alá is pincézték, 
ahol a fûtéshez szolgáló fát tarthatták.

Az iskola
építési táblája

A tábla felirata: SCHOLA/ EVANGELICORUM/ ECCLAE AUGUST 
CONFADDITORUM/ COMAROMIENSIS/ ERECTE/ ANNO 1823

306 Resko-Danko, 9. 
307 Nagy, 24-25.
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Teológiát, fi lozófi át, nyelveket oktattak (magyar, latin, választható német 
nyelvet). Természettudományokat is tanítottak, matematikát, érdekfeszítô vol-
tak a stílusgyakorlatokkal, fogalmazással egybekötött irodalom órák.

Hrala Gyula, Rév-komáromi lokálpatriota gyûjteményébôl származnak 
azon dokumentumok, melyek a 19. század elsô évtizedeiben a komáromi evan-
gélikus iskolában letett vizsgák emlékét ôrzik. A vizsgalapok szerint 1824 – 
1826 között Mozgay Sámuel Professzor készítette fel vizsgára a „nagyobb os-
kolabéli” gyermekeket. 

Egy 1824. február 9-én kiállított vizsgalap alapján a következô tantárgyak-
ból vizsgáztak: Vallástudományból, Deákságban (latin) való gyarapodásból 
férjfi gyemekek vizsgáztak, Földleírásból, Szent István és Nagy Lajos históriájából, 
Természet Históriából, Deák-, Magyar-, Német beszélgetésbôl, Szám-vetésbôl és 
írásbeli dolgaik bemutatásából. Abban az évben 32 diákja (24 fi ú és 8 leány) volt az 
iskolának, a komáromiakon kívül pozsonyi, modori és alsószopori lakosok.

1826. február 6-án Vallástudományból, Deákságban Való gyarapodásból 
(csak fi úk), Földleírásból, Történet Tudományából, Természet Históriából, Ter-
mészet Tudományból, Deák-, Magyar-, Német beszélgetésbôl, Szám-vetésbôl 
és írásbeli dolgaik bemutatásából vizsgázott a 23 növendék (15 fi ú, 8 leány), 
kik fôként komáromi lakosok voltak, de szakolcai, pozsonyi, alsó-szopori és 
csernyei diákok is látogatták az iskolát

A „kisebb oskolabéli” gyermekeket Patyi Sándor Rector készítette fel a vizs-
gákra, melyeket 1826. február 7-én tartottak meg. Vallástudományból, Egésség-
Tárgyazó Katekizmusból (A testigyakorlásról), Hübner Szentírásbeli Históriái 
közül az Ó-Testamentumból, Dr. Luther Márton Kis-Katekizmusából, Magyar 
királyok közül Szent István királyról, Földleírásból, Erkölcsös versmondásból, 
Számvetésbôl, Magyar-, német-, deák nyelvû olvasásból és írésbeli dolgaik be-
mutatásából tettek vizsgákat. Ebben az évfolyamban 35 diák (19 fi ú és 16 lány) 
tanult, a révkomáromi gyermekeken kívül találkozunk néhány új-szônyi diák 
nevével is, név szerint: Boroska András, Asztalos József, Asztalos Évi, Boroska 
Susánna, Jelenik Juliánna, valamint egy pozsonyi kislány is járt az osztályba. Ér-
dekességként megjegyezzük, hogy az évfolyamnak Nagy Mihály személyében 
volt egy református, és Boskovits Julánna személyében egy „rátz” növendéke is. 

Az 1827. február 6-ról származó vizsgarend alapján a „kisebb oskolabé-
li”-ek Rectora ismét Patyi Sándor volt, és a fentiekben leírt tantárgyakból tett 
vizsgát az 51 diák (31 fi ú és 20 leány). A rév-komáromiakon kívül ebben az év-
folyamban is volt egy pozsonyi és egy somorjai tanuló, öten voltak reformátu-
sok, egy rátz növendék. Asztalos József, Fischer János, Martzell Katalin pedig 
új-szônyi diákjai voltak az évfolyamnak.

1827. február 5-én Bellitz János Professzor vezetése alatt következô tan-
tárgyakból tettek vizsgát a „nagyobb oskolabéli” gyermekek: Vallástudomány, 
Deákságban való gyarapodás (csak fi úk részére) Földleírás, Természet Histó-
riája, Magyarország Statisztikája, Deák-Magyar beszélgetések, Német-Magyar 
perórálás, Szám vetés, írásbeli munkák bemutatása. Ebben az évfolyamban 22 
növendéke (16 fi ú, 6 lány) volt az iskolának. Köztük 11 rév-komáromi, 5 po-
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zsonyi, 2 modori, egy alsó-szopori, egy-egy pilisi és szakolczai, ill. Boroska 
András személyében egy új-szônyi fi ú is látogatta ezt az osztályt.)

Az iskoláról az utolsó említések 1849-1850-bôl származnak, ám csak 1869-
ben szüntették meg az evangélikus gyülekezet határozatával, mert az iskolák 
feladatát polgári vagy közös egyházi iskolák vették át.”308 A komáromi diákok 
a soproni vagy pozsonyi líceumot látogatták. Az evangélikus családok gyerme-
kei számára 1866-tól 1902-ig óvoda is mûködött a gyülekezetben. 

Egyesületek
A gyülekezet ismert mûvészi csoportját az evangélikus énekkar alkotta, 

amelyet 1870-ben alapítottak. Az énnekkart ekkor Stenczinger Ignác vezet-
te.309 A gyülekezet levéltárában a 19. sz. utolsó évtizedébôl származó, kézzel 
sokszorosított, szólamokra szétírt kották találhatók.310

Az
Evangélikus
Egyházi 
Énekkar az 
1930-as
években.
2. sor: 
3. Jánossy
Lajos esperes,
6. Trugly
János 

Lelkészek
Novai Síró Ferenc, Keresztes Dániel, Perlaky Dávid 1805-ig; Nagy Pál 

1805-1845; Molnár Gábor 1845-1873; Nehiba Lajos 1873-1880; Kemény Kár-
oly 1880-1895; Id. Jánossy Lajos esperes 1895-1936; Juraj Hol ík 1929 – mis-
sziós lelkész Érsekújvárból a komáromi szlovák ajkú hívek részére; Balthazár 
János 1936-1939 (hivatalába 1937. június 9-én lépett); Fadgyas Aladár 1940 
– 1945; Martin Straško 1945 – 1947; Eugen Luká  1947 – 1972; Milan Kach-
ni  1974 – 1977; ubomír Rožko 1977 – 1991; Mgr. Radoslav Danko 1992 
- 2005, Mgr. Miroslav Hargaš 2005 - 2011, Mgr. Peter Krajcer 2011 - 2015, 
Mgr. Jana Ka icová Hor áková 2015 – tôl napjainkig.

308 Resko-Danko, 9-10.
309 Resko-Danko, 10.
310 (Fritz Beke Éva megj.)
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Jana Ka icová Hor áková (Myjava, 1978. március 15.) révkomáromi evan-
gélikus lelkésznô evangélikus szülôk középsô gyermeke, nôvére Anna, öccse Ján. 
Férje František Ka ic, lányuk: Anna Branislava. A gyermekéveit Vrbovce-én töl-
tötte, és itt végezte általános iskolai tanulmányait is. 1996-ban a Skalicai Egész-
ségügyi Szakközépiskolában érettségizett, általános nôvér szakon. Egyetemi ta-
nulmányait a Pozsonyi Komenský Egyetem Evangélikus Teológiai Karán végez-
te el 2001-ben, és az év augusztusában bocsátották ki lelkészi szolgálatra. 2001. 
szeptember 1-tôl Bukovecben szolgált, elôször segédlelkészként, 2003-tól kihe-
lyezett, késôbb választott lelkészként. Lelkészi szolgálata mellett 2001 és 2009 
között általános iskolai hitokató volt Myjaván. 2005 és 2008 között félállásban 
egy Senica-i szociális intézményben dolgozott egészségügyi nôvérként. 2012 és 
2015 között GYES-en volt, és ez alatt az idô alatt egészségügyi nôvérként dolgo-
zott egy háziorvosi rendelôben, majd Pöstyén-fürdôben, végül pedig Svätý Jur 
településen az Agapé elnevezésû idôsek otthonában. 2015. október 1-jétôl kihe-
lyezett lelkésze a Komáromi Evangélikus Gyülekezetnek, és Nemesócsa-Lipové, 
két egyenrangú félbôl álló gyülekezet lelkészi teeendôit is ellátja.

A napjainkban folyó gyülekezeti életrôl a lelkésznôvel Fitz Beke Éva beszél-
getett:

2016-ban fô istentiszteleti alkalmunk két helyen, Komáromban és Izsán volt, össze-
sen 90 alkalommal. A részvételi arány átlagosan 49 fô volt. Legtöbben, 154-en a Szent-
estén megtartott istentiszteleten vettek részt. Erre az alkalomra a gyermekistentisztelet 
részvevôi, az énekkar és gyülekezetünk tagjai közül is néhányan programot készítet-
tek. Hétközben az istentiszteletek szerdánként 17.00-kor voltak, 26 alkalommal és 12 
átlagos lélekszámmal. A vasárnap esti istentiszteletek Komáromban 5 alkalommal, 7 
fôs részvétellel, Izsán pedig 47 alkalommal 15 fôs részvételi aránnyal voltak megtart-
va. Adventi est 3 alkalommal, alkalmanként 15 fôs, böjti est pedig 5 alkalommal, 11 
fôs részvételi aránnyal volt. Az Atya a Fiú és Szentlélek Isten nevébe 6 tagot keresz-
teltünk, ebbôl 5 gyereket (3 lányt és 2 fi út) és egy felnôtt férfi t, ez apa és kisfi a közös 
keresztelôje volt.

Úrvacsorát 535 fô vett magához, ebbôl templomban az istentisztelet keretén be-
lül 514-en, 10 fô pedig odahaza, és 11 fô idôsek otthonában, összesen 141 férfi  és 394 
nô. A gyülekezetünkben 2016-ban nem került sor konfi rmációra és nem volt esküvô. 
Ugyanakkor sajnos az élet és halál Ura 2016-ban 14 tagot szólított el sorainkból, 7 
férfi t és 7 nôt.

26 alkalommal történt lelkigondozói látogatás. A népszámlálási ada-
tok szerint 800 tagunk van. Gyülekezeti nyilvántartásunkban 594 fôt tar-
tunk nyilván. Az egyházfenntartási járulékot 248 fô fi zeti. 11 fô kijelentke-
zett a gyülekezetünkbôl, mivel elköltöztek Komáromból. Bibliaórák rendszere-
sen szerda délután, az istentisztelet elôtt vannak, átlagosan 5 fôs létszámmal. 
A gyermekistentiszteleteken 5 fô vesz részt. Istennel nemcsak a bibliai történe-
teken keresztül ismerkednek, hanem Mgr. Kerepecká Eva nôtestvérünk jóvoltá-
ból számos énekben is találkoznak vele. A Nôegyleten Antalné nôtestvérünk tar-
tott elôadást.
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A középkorosztály 27-szer gyûlt össze, átlagosan 7 fôs részvétellel. Mgr. Pipper 
Alica foglalkozott a csoporttal. A Családi közösség 13-szor, átlagosan 55 fô részvételé-
vel volt megtartva, itt úgy éreztük magunkat mint egy családban, többen sütemény-
nyel, gulyással vagy más fi nomsággal járultak hozzá az alkalmakhoz. Imaközösséget 
25 alkalommal tartottunk, átlagosan 5 nôtestvér részvételével. 11 tagú Énekkarunk 
a Szentestén is szép énekkel szólt hozzánk. A Szentháromság Istenbe vetett hitérôl tett 
tanúságot szólóénekével nôtestvérünk, Marta Lisková. Karnagynôtestvérünk, Mgr.
Viera Misovicova. Az izsai leányegyházban rendszeresen szolgál a Matica énekkara, 
Mgr.Helena Vicianová vezetésével.

A Komensky utca általános iskolában 4 gyermek vesz részt hitoktatáson. 2016-
ban végzett kisebb-nagyobb javítások és beruházások a következôk voltak: a parókia 
bejárati ajtajának és ablakainak cseréje, a parókia és a templom bejárati részének fes-
tése, és templom falán lévô mélyedések javítása, a templom kazánjának cseréje, a tetô 
részleges javítása, izsai gyülekezet részére úrvacsorai kehely és paténa (úrvacsorai ke-
nyértartó) vásárlása, szószék és a karzat lépcsôjének elkészítése. Voltak még kisebb tár-
sadalmi munkák is.

Jánossy Lajos 1895-1936-ig volt Komáromban evangélikus lelkész. Felesé-
ge Trugly Ilona volt.

A gyülekezet jelenlegi vezetése: 
Mária Vámosiová – felügyelô, Jana Ka icová Hor áková - kihelyezett 

lelkész, Ing. Mikuláš Lehotský – gondnok, Mária Gažová másod-felügyelô, 
Žofka Gažová – pénztáros, Ružena Majerová – könyvelô, ubica Krasková – 
templomszolga.

A presbitérium 20 tagból áll.

Jánossy Lajos emléktáblája a templomban
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A presbitérium tagjai
Alsó sor balról: Mgr. Kerepeczká Eva kántor, Gažová Mária másodfelügyelô,

Dujni ová Zuzana presbiter, Liška Pavol presbiter, Mgr. Pipperová Alica presbiter,
MUDr. Krátky Tibor presbiter, Gažová Žofi a pénztáros, Aggová Helena presbiter

Felsô sor jobbról: Krasková ubica egyházfi , Ing. Bôtik Michal presbiter,
Ková  Juraj presbiter, Ing. Schwarz Martin presbiter, Mgr. Ka icová Hor áková Jana 

lelkésznô, Ing. Schwarz Milan presbiter, Ing. Lehotský Mikuláš egyházgondnok, 
Nincsenek a fotón: Vámosiová Mária felügyelô, Budiášová Anna presbiter Farnbauerová 

Eva presbiter, Husárová Mária presbiter, Mgr. Lendvayová ubica presbiter,
Majerová Ružena könyvelô

Rezümé
Pod a záznamov pôsobili v Komárne protestanti, ktorí sem prišli s 

nemeckými hradnými kapitánmi, v menšej miere už v r.1527. Kázne vykonávali 
v hradnej kaplnke. Okolo r. 1550 Lutherovu vieru už vyznávali aj niektorí 
meš ania. S rozšírením protestantizmu súviselo zabratie katolíckych kostolov, 

ale neskôr, v 17.st., si evanjelici kúpili pozemok, na ktorom vybudovali vlastný 
kostol, faru a tiež školu. Evanjelici sa však z kostola dlho netešili, ke že im ho 
spolu s ostatnými budovami v r. 1672 násilne odobrali na rozkaz ostrihomského 
arcibiskupa Gy. Széchényiho. Na základe Šopronských artikúl z r.1681 dostali 
celý komplex evanjelici naspä , ale v r.1683 im hradný velite  Hoffkircher, na 
rozkaz ostrihomského arcibiskupa Gy. Szelepchényiho, budovy opä  odobral. 

Evanjelici ich takto stratili navždy. Odobraté budovy dostali jezuiti, neskôr 
katolíci. Slobodu náboženského vyznania zaru il až Toleran ný patent cisára 
Jozefa II. z r. 1781. V r. 1783 prišiel do mesta evanjelický k az D. Perlaky. 
Zbor si v r. 1783 prenajal dom meš ana I. Meggyesiho, nachádzajúci sa na 
Vážskom rade. Vo dvore toho domu postavili drevené oratórium. Koncom 
18.st., po zistení, že zbor nikdy stratený kostol nedostane naspä , rozhodli o 
výstavbe nového bohostánku. K tomu bolo potrebné v r. 1795 odkúpi  dom 
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p. F. Kômûvesa. K postaveniu kostolnej veže došlo až v r. 1899, na základe 
iniciatívy farára L. Jánossyho st. V r. 1901 si evanjelický zbor zakúpil do 
kostola desa ro ný organ. V rokoch 1905 – 1906 riešili úpravu evanjelického 
cintorína. Po as prvej sv. vojny Ministerstvo vojny žiadalo od zboru nepotrebné 
zvony a rozhodnutie padlo na dva menšie. Z ich bronzu sa odlievali delá. 
Vznikom eskoslovenskej republiky sa Komárno stalo pohrani ným mestom 
a evanjelický zbor bol rozdelený rovnako ako aj mesto. V Komárne ostalo 
približne 300 duší. Farár Jánossy odmietol zloži  s ub vernosti SR a spolu so 
šamorínskym zborom sa nepripojil do zväzku evanjelickej cirkvi a. v. v SR. 
Hlavným problémom bolo, že tunajší zbor tvorili hlavne evanjelici ma arskej 
národnosti, ktorí sa s novou situáciou ažko vyrovnávali. Takto sa v meste 
vytvoril nezávislý evanjelický zbor a tento stav trval až do roku 1937. V tom 
istom roku sa cirkevný zbor kone ne stal riadnym lenom Generálnej cirkvi 
a. v. v SR. Hoci od r.1938 Komárno patrilo k Ma arsku, evanjelické zbory 
oboch astí mesta sa spojili až v r.1941. Po skon ení II. sv. vojny ostalo v 
Komárne v evanjelickom zbore 600 duší. V r. 1947, po výmene obyvate stva, 
tu ostalo ve mi málo lenov zboru ma arskej národnosti. Do Komárna prišli 

Slováci, hlavne z mesta Békešska aba a jeho okolia, v dôsledku oho sa 
cirkevný zbor rozrástol na 2470 duší. Tragédiou, a to nielen evanjelickej cirkvi 
a. v., bol komunistický pu  vo februári 1948, ke  za ala by  cirkev nepriamo 
prenasledovaná. Až november 1989 priniesol veriacimi túžobne o akávaný rast 
cirkevno - zborového života. V nových asoch náboženskej slobody sa rozbehla 
práca s de mi a s mládežou spolu s riadnym cirkevným zborovým životom.
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A Komáromi Evangélikus Egyház311

A Magyarországi Evangélikus Egyház 215.000 tagjával a harmadik legna-
gyobb történelmi egyház Magyarországon. Az egyháznak ma mintegy háromszáz 
magyar, német és szlovák gyökerû és nyelvû gyülekezete van az országban. Ma-
gyarországon három evangélikus egyházkerület van: a Déli Egyházkerület püs-
pöke Gáncs Péter, az Északi Egyházkerületé dr. Fabinyi Tamás, a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerületé pedig Szemerei János. Székhelyük Budán, 
Gyôrben és Pesten található. 2014 szeptemberében az egyháznak 25 evangélikus 
óvodája, 15 általános iskolája, 16 középiskolája volt hat kollégiummal és két önál-
ló kollégiummal. A diakóniai szolgálat 2015-ben 37 intézményben volt jelen.312

A Komáromi Evangélikus Egyház a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületbe 
tartozik, ezen belül a Fejér-Komáromi Egyházmegye része, amelynek elöljáró-
ja Szarka István esperes, bakonycsernyei lelkész. Az egyházmegyében 18 egy-
házközség van, a lélekszáma 10.123 fô.313 Hat település tartozik hozzá: Komá-
romon kívül Bábolna, Ács, Nagyigmánd, Almásfüzitô, Mocsa.

A komáromi evangélikusság múltja Észak-Komáromban keresendô. Az otta-
ni evangélikus gyülekezet eredetileg a rábaközi esperességhez, majd 1671 körü-
li idôponttól a megalakult gyôri esperességhez tartozott, 1786-tól pedig a komá-

311 A Komáromi Evangélikus Egyházközség történetét Gulyás Kornél és Ihász Beatrix tanulmá-
nya (Gulyás Kornél – Ihász Beatrix: Komáromi Evangélikus Egyházközség. A mai Komá-
rom. In: A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek 
a Dunántúlon. Gyôr 2011, 125-130.), valamint az egyházi irattárban található dokumentu-
mok és az egyéb irodalom alapján dolgoztuk fel. 

312 ht tp://www.evangel ikus.hu/cikk/magyarorsz%C3%A1gi-evang%C3%A9l ikus-
egyh%C3%A1zr%C3%B3l (Letöltés: 2017. 03. 18.)

313 http://nyugat.lutheran.hu/felepites/egyhazmegyeink/fejer-komaromi-evangelikus-
egyhazmegye (Letöltés: 2017.01.03.)
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romi anyaegyház az akkor alakult Fejér-Komáromi (1853-1861: Fejér-Esztergomi 
néven) Egyházmegye része lett. E komáromi anyaegyháznak 1897-ben 822 híve 
volt, 369 Rév-Komáromban, 19 Ó-Szônyben, 65 Új-Szônyben és további 369 
hívô a többi településen. Az egyházmegye 1894-ig a Dunántúli Egyházkerülethez 
tartozott, ekkor a Dunáninneni Egyházkerület része lett, 2000-ben pedig a Gyôr 
székhellyel létrejött Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület felügyelete alá került. 

Az egyházmegye 1950. május 11-én Komáromban tartotta rendes évi 
közgyûlését, amelyen az új esperes, dr. Schulek Tibor komáromi lelkész a 
következôket mondta a területrôl: „A Fejér-Komáromi Egyházmegye kicsiben szinte 
teljes színképét adja a magyarországi evangélikus egyháznak. Csak a nemzetiségi kér-
dés ismeretlen benne, amióta egyetlen nem magyar gyülekezete (Pusztavám) is magyar 
istentiszteleti nyelvre tért, tagjainak egyhangú kívánságára.” Az egyházmegye ek-
kor 16 anyaegyházközségbôl, 1 leány- és 2 fi ókegyházközségbôl állt. 314

Az elsô világháborút lezáró trianoni béke után a komáromi anyaegyház 
Csehszlovákiához került, így elveszett az egyházmegye és az újkomáromi/ 
komáromújvárosi (dél-komáromi) evangélikusok számára. Anyaegyház és lel-
kész nélkül maradva, a komáromújvárosi evangélikusok az 1922. április 7-én 
Karcsay Miklós felügyelô vezetésével tartott gyûlésükön fi ókegyházzá alakul-
tak. A lelkészi szolgálatot az elsô idôkben gyôri evangélikus lelkészek látták el. 

Kezdetben a református lelkészek végezték a hitoktatást, majd 1922. de-
cember 5-tôl Fülöp Jolán állami polgári iskolai tanárnô vállalta heti 3 órá-
ban. 1923. május 21-tôl dr. Kovács Sándor egyetemi tanár látta el a lelké-
szi teendôket adminisztrátori minôségben, 1926-1928-ig a szervezésben 
Draskóczy Lajos ny. lelkész, egyetemi tanár segített neki. 1924 októberében 
a gyülekezet két hold földbirtokot kapott, a gyülekezeti vezetô pedig Vetsey 
Ede315 (1864-1935) ny. altábornagy lett. 1926 áprilisában összeírták a fi ókegy-
házhoz kapcsolható szórványokat, amelyek a következôk voltak: Szôny, Ács, 
Mocsa, Kisigmánd, Nagyigmánd. A gyülekezet tárgyi adományokat is kapott: 
2 gyertyatartót, 1 vázát, 1 feszületet és offertóriumi tálcákat.

1922. április 9-én sor kerül a komáromi fi ókegyház alakuló közgyûlésére. 
Karcsay Miklós vármegyei fôjegyzô megnyitja az értekezlet, beszél az egyház lét-
rehozásának szükségérôl, üdvözli Jánossy Lajos evangélikus esperest (Észak-Ko-
márom) és Kirchner Rezsô püspöki dékánt. Hármuk indítványára a közgyûlés 
kimondja, hogy a komáromi egyház a szórványokkal együtt önálló fi ókegyházat 
alkot. Az egyházmegye elfogadta a fi ókegyház megalakulását. Az új egyházköz-
ségi felügyelô: Karcsay Miklós vármegyei fôjegyzô, jegyzô Jánossy Károly pénz-
ügyi titkár, pénztáros Winkler Ernô. Az egyháztanács tagjai: Petznik Lajos, Gaál 
Kálmán, Majorovics Kálmán, Szopkó Viktor, Kovács Endre, Melkovics Mihály, 
Horváth Imre. Az egyház tisztviselôi és az egyháztanács jelenlévô tagjai azonnal 
le is teszik a hivatali esküt. A közgyûlés a gondnok kijelölését a felügyelôre bízza. 

314 Kovács Eleonóra: A Fejér-Komáromi Egyházmegye története. In: A reformációtól – napjain-
kig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék, kerületek a Dunántúlon. Gyôr 2011, 63-78.

315 Vetsey Ede lánya, Vetsey Sarolta dr. Alapy Gáspár polgármester felesége volt.
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A felügyelô bejelenti, hogy elôször is a lelkészi funkciók ellátásáról kell dönteni. 
A közgyûlés a gyôri evangélikus lelkészt kéri fel ideiglenesen a lelkészi feladat el-
látására és felkéri a püspöki dékánt, hogy tegyen ez irányú lépéseket. A közgyûlés 
úgy határoz, hogy a hívek szabadságában áll igénybe venni mind a gyôri lelkész, 
mind a helyi református lelkész szolgálatait. Az egyház belsô ügyeit és az egyhá-
zi adók kérdésének rendezését a közgyûlés az egyháztanácsra hagyja.

Az egyházközség a külügyminisztériumhoz folyamodott, hogy Jánossy La-
jos esperes engedélyt kapjon a hídon való rendszeres átkeléshez. Az engedélyt 
azonban nem sikerült megszerezni, a gyôri egyházközség lelkésze pedig sze-
mélyes okokból nem képes a fi ókegyház feladatait ellátni. Így 1922-ben össze-
sen négy istentisztelet volt: egyet Kirchner püspöki titkár, egyet Hamvas Ödön 
teológia tanár, kettôt pedig dr. Kovács Sándor teológia tanár tartott. 

Az 1923. április 21-i egyháztanácson Karcsay Miklós felügyelô bejelenti, 
hogy a lelkészi adminisztratív feladatok ellátásával megbízta dr. Kovács Sándor 
teológia tanárt. Lekrantz Zoltán gyôri segédlelkész pedig vállalta havonként 
egy istentisztelet megtartását a polgári leányiskolában. 

Karcsay Miklós felügyelô küldöttséget vezetett gróf Klebelsberg Kunóhoz, 
a földbirtokreform kapcsán a komáromihoz hasonló újonnan létrejött elsza-
kadt egyházak támogatását kérte, földbirtok formájában. A miniszter támoga-
tásáról biztosította a felügyelôt és megdicsérte a komáromi fi ókegyházat a ne-
héz körülmények közötti példás helytállásáért.

Az 1924. június 8-i közgyûlés megújítja régebbi határozatát, miszerint 
önálló anyaegyházzá alakul, kéri a hatóságok elvi hozzájárulását, hogy a lelké-
szi állás lehetôségeit megteremthesse. Egyúttal kérelmezi, hogy az Esztergom 
és Komárom közé esô, régebben Komáromhoz tartozó szórvány, Tata-Tóváros 
az új anyaegyházhoz tartozzon. Ez a törekvés egyelôre megrekedt és Komáro-
mot a dunamelléki misszióhoz csatolták.

Az 1924. október 19-i közgyûlésen Karcsay Miklós az áthelyezése miatt 
lemondott egyházfelügyelôi tisztségérôl. Helyére a közgyûlés egyhangúlag 
Vetsey Ede altábornagyot választja, aki azonnal le is teszi a hivatali esküt. Az 
adminisztratív lelkész bejelenti, hogy a dunántúli egyházkerülettôl 7.000.000 
korona segélyt kapott az egyházközség, ennek nagy részét házhely vásárlására, 
maradékát a „legszükségesebb egyházi kegyszerek” vásárlására fordítják. Felké-
ri az egyház nôtagjait, hogy az egyház nôegyletét alapítsák meg. 

1925. június 11: Elfogadják a költségvetési elôirányzatot. Személyi kiadá-
sokra: 500.000, kántor és énekkar 200.000, lelkész tiszteletdíja 5.000.000, 
egyházfelügyelôi díj 1.200.000 korona stb., összesen 13.200.000 korona. Do-
logi kiadásokra: postaköltség, fûtés, szegényalapba, gyámintézet, gyülekeze-
ti könyvtárra, énekes könyvekre stb., összesen: 24.100.000 korona. Ezen felül 
2.700.000 korona elôre nem látható kiadására. Összesen: 40.000. 000 korona. 
Az egyház által vásárolt házhelyet krumplival ültetik be, melyet a közgyûlés jó-
váhagy.

1926. április 18-án elrendelik a szônyi, mocsai, kis- és nagyigmándi hívek ösz-
szeírását, elhatározzák egy új egyházi „Aranykönyv” beszerzését, hogy feljegyez-
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hessék az egyház jótevôinek nevét és felszólítják az egyházat, hogy haladéktalanul 
alapítsák meg a Nôegyesületet. A legsürgôsebb teendô a szószéket helyettesítô asz-
tal feldíszítése, azt 3 oldalról takaró fehér terítôvel, melyre kék hímzéssel van felírva 
„Megszáradt a fû lehullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad” (Ézsaiás 
40.8). A közgyûlés kívánatosnak tartja még két gyertyatartó és két virágváza elhe-
lyezését is, középen a feszülettel. Utasítja a presbitériumot, hogy legalább 50 éne-
kes könyvet kérjen a központtól, oltári szent edényeket a központi gyámintézettôl. 
Az egyháznak fel kell karolnia az iskolás gyermekek ügyét, „tömörítenie” kell az if-
júságot, egyházi énekkart kell alakítania, vallásos iratokat terjeszt, megrendeli az 
egyházi lapokat, vallásos estélyt szervez. Segíti a szegényeket és szervezi a hitéletet. 

1926. május 23-án az újonnan alakuló gyámintézeti nôegylet alapszabály-
tervezetét ismerteti Draskóczy Lajos. Lándori Kéler Zoltán 500.000 koronát 
adományozott az egyháznak a lelkészi állás szervezésére.

1927. január 20-án a közgyûlés elhatározza, hogy építkezési segélyért fo-
lyamodik az illetékes minisztériumhoz, ill. országos gyûjtés engedélyezéséért 
a belügyminisztériumhoz. 

1927. február 2: az egyházmegye elnökének látogatása. A gyülekezet a földre-
form során kapott 32 katasztrális hold földterületet, ez azonban nincs az egyház ne-
vén. A templomi felszerelés hiányos. Az istentiszteleteket a hívek 30%-a látogatja. 
Az egyháznak nincs levéltára, a vonatkozó iratokat az adott tisztséget betöltôk sze-
mélyesen ôrzik. Az egyház még mindig nem kapta meg a szükséges törzslapokat.

1927. május 8-án elhatározták, hogy tervet készíttetnek imaház és lelkész-
lak építésére templom híján ugyanis az istentiszteleteket a legkülönbözôbb he-
lyeken tartották: megépülése után (1923-tól) a református iskolában, a Se-
lyemgyárban, a Méntelepen felállított polgári iskola helyiségeiben, végül az 
1927-ben átadott polgári iskolában. 

1927. évi október 9-én a közgyûlés kimondta az anyaegyházzá való átalaku-
lást, az önálló lelkészi állás megszervezését, a megszervezett lelkészi állásnak meg-
hívás, vagy pályázat útján való mielôbbi betöltésének szükségességét. Ez utóbbi-
ra az egyházközség meghívását Fadgyas Aladár pápai vall. tanár elfogadta 1928. 
február 1-jétôl. A lelkész részére lakást bérelnek. Beiktatására 1928. április 15-én 
került sor. Fontosabb jelenlévôk: Balogh István egyházmegyei fôesperes, Vetsey 
Ede nyug. altábornagy, egyházi felügyelô, Draskóczy Lajos nyug. teol. dékán, volt 
missziós lelkész, Vermes Lajos, Winkler Ernô, Hausman József, Greneczy Gyu-
la, Trogmayer Gusztáv, Horváth Imre, Melkovits Mihály, Varga László mint fel-
kért jegyzô. A beiktatási istentiszteletre a református egyház imatermében került 
sor, és közremûködött a református ifjúsági énekkar is. A beiktatási istentisztele-
ten az alábbi egyházi és világi hivatalos személyek voltak jelen: Jánossy Lajos espe-
res a révkomáromi evangélikus egyház képviseletében, dr. Freutch József egyházi 
felügyelô és Vaskó Endre a tata-tóvárosi evangélikus egyház képviseletében, Pén-
tek József egyházi felügyelô és Gross Henrich, a pápai evangélikus egyház képvi-
seletében, vitéz Draskóczy Lajos nyug. altábornagy egyházi felügyelô, volt misszi-
ós lelkész és Nádassy György nyug. altábornagy, Szakács Dániel egyházi gondnok, 
Gyurátz László és Mikna Mihály presbiterek a pápai evangélikus egyház képvise-
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letében, dr. Urányi Kálmán polgármester-helyettes, Szöllössy Sándor számvevô és 
dr. Nagy György ügyvéd Pápa város képviseletében. A helybeli egyházak képvise-
letében: Surányi Ferenc apátplébános vezetésével a presbitérium a katolikus egy-
ház, Sári Imre lelkész vezetésével a presbitérium a református egyház és Hajnal 
Oszkár h. hitközségi elnök vezetésével a presbitérium az izraelita hitközség kép-
viseletében. A hivatalok és hatóságok részérôl megjelent: Karcsay Miklós várme-
gyei fôjegyzô, Alapy Gáspár polgármester vezetésével a „tisztikar”, Szakáll Imre 
állomásfônök vezetésével a „tisztikar” az államvasutak részérôl, Páncs Sándor adó-
hivatali fôtanácsos és „tisztikara”, Jánossy Károly pénzügyigazgató és tisztikara, 
Matcic Gyula és Öschleger István rendôrkapitányok, Szency Mihály ipartestületi 
elnök és az ipartestületek kijelölt tagjai.

„Az elnöklô fôesperes a megválasztott lelkész kötelességévé teszi, hogy a hiányzó 
egyházi anyakönyveket állítsa össze.” 

1928. április 29-én Vetsey Ede bejelentette, hogy az evangélikus imaház 
építésére pályázatot írt ki. Június 3-án egyhangúlag elfogadták a javaslatot, mi-
szerint az evangélikus imaház és lelkészlak építését Káldy Barna tervei alapján 
kezdjék meg, a költségvetési ajánlatokból pedig fogadják el Hajagos és Soukal 
ajánlatát, mely 53.140 pengô 40 fi llért tesz ki, amibôl még az egyház 5% en-
gedményt kap. A szerzôdést 1928. augusztus 2-án írták alá.

Szerzôdés
az Imaház
építésére

Vermes Lajos indítványozza, miszerint meg kell próbálni az eredetileg ki-
jelölt telket elcserélni az ipartestület tulajdonában lévô, mintegy 800 négyzetöl 
területû telekre, mely sokkal közelebb van a belvároshoz és a református iskolá-
hoz, valamint vízvezeték és csatorna is rendelkezésre áll. Az ipartestület késôbb 
beleegyezett, hogy a közmûvesített telekért cserébe az egyház 200 négyzetöllel 
nagyobb telkét kapja. Fadgyas Aladár lelkész pedig azt javasolta, hogy az ima-
termet úgy kell felépíteni, hogy azt különösebb nehézség nélkül lakássá lehes-
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sen alakítani, mivel amint az ország külpolitikai célja megvalósulnak, az ima-
teremre többé nem lesz szüksége az egyháznak.

1929. évi március 24-én a közgyûlés elfogadja az év folyamán a komáromi 
anyaegyházközségnek a tata-tóvárosi missziói egyházzal, mely mint fi ókegy-
ház csatlakozott, a következô egyességet: Tata-tóváros, mint fi ókegyház anyagi 
függetlenségének megôrzése mellett lecsatlakozik a komáromi ág. hitv. evang. 
anyaegyházhoz. Komárom, mint anyaegyház rendelkezésre bocsátja lelkészét, 
kinek szolgálatai csak Tata-tóvárosra vonatkoznak. A lelkész a következô kö-
telezettségeket vállalja: Vezeti az egyházban a lelkészi szolgálat körébe tarto-
zó összes munkákat. Végzi a szokásos stóladíjakért a fi ókegyházban elôforduló 
funkciókat. Ezen kívül a nagy ünnepeken a második ünnepnapon délelôtt tart 
úrvacsoraosztással kapcsolatos istentiszteletet. A tanítási idô alatt hetenként 
egy délutánra kiszáll a különbözô iskolákba járó evang. vallású tanulók hitok-
tatásának végzésére.

A Nôegyesület az imaház belsô berendezésére gyûjtô jótékonysági hang-
versenyt szervezett 1929. május 11-re. 

Az imaház utcai homlokzati terve

Az imaház keleti homlokzati terve
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A tervezett Imaház földszinti alaprajza

A tervezett Imaház emeleti alaprajza
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Közben folyik az imaház berendezése. Az eredetileg tervezett „Rába” 
kályhák helyett „Jobbágy” típusú kályhákat akarnak beállítani. Az országo-
san kiírt gyûjtés eredménye igen csekély, ezért helybeli gyûjtést szerveznek 
padok megváltása formájában, ahol 15 pengôt kérnek egy ülôhelyért. Segít-
séget kérnek Komárom városától az építkezéshez. 

És 1929 novemberében már az 
oltárképrôl döntött a közgyûlés, a válasz-
tás „Jézus a Getsemáné kertjében” té-
mára esett. Az olajkép felirata: „Atyám! 
ha lehetséges, múljék el tôlem e pohár …” 
(Máté ev. 26;39) 

1930-ban a város, minden lelkésze 
részére határozatlan idôre, meghatáro-
zatlan összegû rendkívüli segélyt folyó-
sított. 1930. március 23-án a lelkész is-
merteti a meglévô terveket az imaház 
berendezésére és bejelenti, hogy 29-én 
nagyszabású vallásos mûsoros estet tar-
tanak a református elemi iskolában. Az 
est elôadója a gyôri evangélikus lelkész 
lesz. 

1930. április 13-án a lelkészi ismerte-
ti az imaház berendezésére érkezett leg-
újabb tervet, melyben a szószék és az ol-
tár együtt van, ez a dunántúli egyhá-
zaknál bevett gyakorlat. A közgyûlés 
ezt a tervet fogadja el, késôbb azonban 
a nôegyesület kérésére amellett szavaz, 
hogy az oltár és a szószék mégis külön 
kerüljön beépítésre.

Az imaház berendezéséért felelôs bi-
zottság Fejei asztalosmester terveit fo-
gadta el, így ô fogja készíteni a berende-
zés asztalos munkáit, amit június 25-ig 
be kell fejezzen. 

1930. június 22-én értesülnek róla, 
hogy Alapy Gáspár polgármester köz-
benjárására a Pesti Hazai Pénztár 
Egyesülettôl, 25.000 pengô függô köl-
csönt szereztek az imaház építésére. 

1930 augusztusában gyûjtôkönyvet 
adtak ki a „komáromi evang. egyház 
részérôl épülô imaház és lelkészlakás költ-
ségeinek czéljára készpénzadományok meg-

A szószék
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szerzéséhez”, a M. Kir. Belügyminisztérium Mr. 123318/1930 sz. engedélye 
alapján.” A gyûjtéssel Bálint János ny. MÁV altisztet bízta meg a Komárom 
és Esztergom Közig. Egyelôre Egyesített Vármegyék Alispáni Hivatala és a 
Komáromi Ág. Hitv. Evang. Egyházközség részérôl Fadgyas Aladár lelkész. 
A magyaróvári járásban 1931. május 26-ig 533 pengô 89 fi llér gyûlt össze a 
célra.316

316 Gyûjtôkönyv az Egyházi Irattárban
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Az imaházat 1930. szeptember 28-án Kiss István dunáninnnei püspök ál-
dotta meg és a kápolnáját is megszentelte. A fôpásztor a 9 órai gyorsvonattal 
érkezett az állomásra, ahol Alapy Gáspár kormányfôtanácsos polgármester a 
város, Vetsey Ede ny. altábornagy, egyházközségi felügyelô a gyülekezet ne-
vében üdvözölte. 10 órakor az imaház elôtt Fadgyas Aladár lelkész köszöntöt-
te, majd egy magyar ruhás kislány, Jánossy Katóka fehér rózsákból álló csok-
rot nyújtott át a püspöknek. A bejárat megáldása és a kapu felnyitásának ünne-
pélyes szertartása után megtörtént a bevonulás a kápolnába, amelynek „oltára, 
szószéke, keresztelôkútja, orgona-harmóniuma, padjai, egész felszerelése mindenkit a 
lelki gyönyörûség örömével és csodálatával töltött el.” 

A felszentelést a püspök Balogh István esperes és a lelkész segédletével végez-
te. Közremûködött a Protestáns Nôegylet énekkara, Bethlendy Sándor egyházi 
karnagy vezetésével. Az ünnepi prédikációt Draskóczy Lajos ny. teológus dékán, 
az egyházközség volt adminisztrátora mondta. Jelen volt Jánossy Lajos esperes is, 
az észak-komáromi egyház lelkipásztora, „az új államhatárral kettéválasztott régi, 
nagykiterjedésû fejér-komáromi esperesség utolsó vezére”. A felszentelést díszközgyûlés 
követte, ezen jelen volt: Fadgyas Aladár, Vetsey Ede, Pámer Sándor, Öschläger Ist-
ván, Greneczy Gyula, Vermes Lajos, Trogmayer Gusztáv, Vasvári Sándor, Hor-
váth Imre, Winkler Ernô, dr. Belcsák Sándor. Vendégek: Kiss István püspök, Ba-
logh István esperes, Händel Béla egyházmegyei felügyelô, Draskóczy Lajos ny. 

A padsorok
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teológiai dékán, a helybeli egyházak és a város képviselôi. Egy órakor a vasúti 
vendéglôben 600 terítékes ebéddel fejezôdött be az ünnepség.317

A lakhatási engedély 1930. október 14-én került kiadásra. Az épületben a 
következô helyiségek voltak: 1 imaterem, 1 tanácskozó, 5 szoba, 2 konyha, 2 
elôszoba, 1 iroda, 1 cselédszoba, 1 fürdôszoba, 2 kamra és pince. 318 Az építke-
zéshez felvett hitelt 1940-ben tudták végleg törleszteni.319

Bal oldalt a magas épület
az evangélikus imaház,
mellette a református iskola

Komárom 1932. évi
kataszteri térképe: 
Horthy Miklós út északi oldalán
református elemi iskola,
és az evangélikus Imaház

317 Komáromi Lapok. 1930
318 M. Hiv. 720/1930. In: Komáromi Fióklevéltár.
319 Komárom 1940. évi lelkészi jelentése. In: Egyházi Irattár
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1930. november 16-án a lelkész 
jelenti, hogy a város vezetôsége el-
határozta az összes iskola és temp-
lom elôtti járdák felújítását, és be-
jelenti, hogy felvette gondnoknak 
özv. Horváth Józsefnét, a hónap-
ban már az egyházi adókat is ô sze-
di be. Elhatározzák, hogy az ima-
ház emeleti lakásában bekövetke-
zett elázás miatti károkat még a ga-
rancia lejárta elôtt kijavíttatják az 
építô céggel. Komárom városa az 
imaház telkét az egyháznak ado-
mányozza, a telek régi tulajdonosá-
val maga fog megegyezni, egyúttal 
a komáromi járásbíróság a telket az 
egyház nevére vette. Az adóhivatal 
értesíti az egyházat, hogy az épü-
let mindaddig, amíg jelenlegi célja-
ira szolgál, adómentes. Az országos 
gyûjtés során súlyos visszaélések 
és csalások történtek: a gyûjtéssel 
megbízott Maholányi László bu-
dapesti lakos eltûnt a gyûjtôívekkel, 
Kajdóczi Vilmos és „neje” pedig, 
bár valamennyi pénzt adtak az egy-
háznak, de a gyûjtôíveket nem vol-
tak hajlandók bemutatni és a lelkész 
tiltása ellenére folytatták a gyûjtést. 
Utóbbiakat a rendôrség elfogta, s a 
gyûjtôívek alapján kiderült, hogy 
több mint négyszer annyi pénzt 
gyûjtöttek, mint amennyit leadtak. 
Késôbb Moholányinak is a nyomára akadtak és ellene feljelentést tettek.

1931. április 19-én elhatározták, hogy az imaterem számára 15-18 széket 
beszereznek.

1931. június 21-én lelkész elmondja, hogy a „hôsök” emlékmûve, valamint 
a „Radetzky huszárok” emlékmûvének a leleplezésénél azokat az egyháza nevé-
ben megáldotta és megkoszorúzta. 

1933. november 12-én díszközgyûlést tartottak Luther Márton születésé-
nek 450. évfordulójára. Jelenlévôk: Fadgyas Aladár, Vetsey Ede, Pámer Sán-
dor, dr. Belcsák Sándor, Öschläger István, Winkler Ernô, Hausman József, 
Trogmayer Gusztáv, Vermes Lajos, Majorovics Kálmán, id. Melkovics Mihály, 
dr. Belcsák László, Trogmayer Jenô, Varga Pál, Németh Lajos

Építési tábla
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Fadgyas Aladár lelkész beszéde: „A komáromi ág. hitv. evang. keresztény egy-
házközség örök emléket állítva az utókor számára, az Úr 1933. esztendejében no-
vember hó 12-ik napján Dr. Luther Márton születése 450-ik évfordulója alkalmá-
ból Isten iránt mélységes hálával eltelve a nagy reformátorra való boldog emlékezés-
sel ünnepet ül és egyházközségi diszközgyûlést tart. Egyházközségünk diszközgyûlése 
jegyzôkönyvében ünnepélyesen megörökítjük Dr. Luther Márton születése 450-ik év-
fordulója napját, áldva a mennyei Atyát, hogy adta a világnak s benne nekünk 
Luthert, ôt magasztalva, hogy reformátori munkáját diadalra segítette, neki hálát 
adva, hogy evangélikus egyházunkat 450 esztendô vészei és viharai közt megtartotta, 
kegyelmesen megoltalmazta és czélja felé vezérelte. Felemelô önérzettel gondol nagy 
reformátorunkra egyházunk minden egyes tagja, kicsinyek és nagyok, ifjak és öregek, 
szegények és boldogok. Emlékét áldja az Isten küldötte kiváló férfi únak, ki kivívta az 
evangélium és a lelkiismeret szabadságának diadalát, ki visszaadta a sötétségben bo-
torkáló, téveteg utakon járó emberiségnek az élet szövétnekét, a Bibliát s a világ Vi-
lágosságát, az élô Krisztust. Azzal állítunk ma a jubiláris évfordulókor neki legmél-
tóbb emléket, hogy ünnepélyesen fogadalmat teszünk, hogy ahhoz a hithez, melynek 
alapjait, az evangéliumot ô adta vissza a világnak, s ahhoz az egyházhoz, melynek 
feje egyedül a Krisztus, mi mindhalálig hivek maradunk. 

Dr. Luther Márton világtörténelmi nagy alakja úgy álljon mindenkor elôttünk, 
mint ég felé emelkedô kôszál, amely meg nem inog meg nem rendül soha. Igy legyen 
számunkra Ô ez úton élet példa! „Az igaznak emlékezete áldott” (Példabesz. X. 7. 
v.) Visszanézve a multba s elôretekintve a bizonytalan jövôbe lengjen szívünkben s aj-
kunkon Lutherünk diadal éneke: „Erôs várunk nekünk az Isten”!

1934. április 22-én díszközgyûlést tartottak Vetsey Ede felügyelô portré-
jának ünnepélyes avatása okán, melyet saját maga ajándékozott az egyháznak. 

1935. szeptember 3-5-ig Komáromban egyházkerületi közgyûlést tartottak. 
Köszönetet mondtak Alapy Gáspár polgármesternek, aki a városháza termeit és 
saját hivatali helyiségeit a közgyûlés rendelkezésére bocsátotta, Pettkó Szandtner 
Tibor alezredesnek, a bábolnai méneskar parancsnokának, aki dr. Sztranyovszky 
Sándor egyházkerületi felügyelô fogadására kölcsönadta a bábolnai ménes híres 
négyesfogatát. A közgyûlés idejére szervezett alkalmi férfi kar annyira jól szere-
pelt, hogy felmerült az igény egy állandó férfi kar szervezésére. A lelkész bejelen-
ti, hogy a nôegyesület a Vetsey Ede által adományozott könyvtárát kiegészítet-
te és megnyitja a nyilvánosság elôtt 1 pengô félévi díjjal, míg egy könyv kétheti 
kölcsönzési díja 10 fi llér. 1935-ben Vetsey Ede halála miatt Jánossy Károly addi-
gi másodfelügyelôt választották a felügyelôi tisztségre. 

Komárom szab. kir. megyei város képviselôtestülete 1936. október 7-én 
tartott rendkívüli ülést, mivel „a római katolikus egyházközség részére a – a Jé-
zus Szíve - templom építéssel kapcsolatban 50.000 P. segélt már megszavazott, az 
egyenlô elbánás elve alapján …. a komáromi református egyházközség részére 12.000 
P., az evangélikus egyházközség részére 5000 P, az irzaelita hitközség részre 1500 
P. segélyt szavaz meg …. Komárom város közönsége mindig megértéssel viseltetett a 
történelmi egyházakkal szemben, mindenkor méltányolta azoknak valláserkölcsi és 
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nemzetnevelô munkáját s hogy a szépen megalkotott egyházközségek jövô boldogulá-
sa biztosítva legyen …”320

1935. december 22-én a lelkész beszámol az új katolikus (Jézus Szíve) temp-
lom alapkôletételérôl, ahol a másodfelügyelô úrral közösen részt vett és kala-
páccsal rá is ütött az alapkôre. 

A Jézus
Szíve temlom 

alapkôletétele. 
A kalapáccsal 

Zsindely Ferenc 
országgyûlési 

képviselô üt az 
alapkôre

1938-ban a lelkészhez bevezették a telefont. Május 15-én a lelkész felkérés-
re megáldotta a Járási Ipartestület zászlaját, június 5-én a járási vitézeket áldot-
ta meg, a járási telkeikbe való beiktatásuk alkalmából és megáldotta a Komá-
rom megyei vitézek új zászlaját. 

1939. január 29-én Fadgyas Aladár, Ruttkay Endre, Trogmayer Gusztáv, 
Kovács Endre, Vermes Lajos, Pámer Sándor, Gyuretz László, Orsa István, 
Varga László, Szabó László, Bocsányi János, Horváth Imre, Nagy Imre je-
lenlétében: „Lelkész köszönti a felszabadított és édes hazánkba visszatért felvidéki 
magyar, s köztük evangélikus testvéreket. Ruttkay Endre m. felügyelô indítványá-
ra a közgyûlés az igaz testvér szeretetével atyafi ságos érzésekkel telve, külön is köszön-
ti a 20 évi keserves elnyomás s küszködés után visszatért komáromi (Duna balparti) 
evang. egyházat, vezetôségét, híveit, s igaz szívbôl kívánja, hogy a sok megpróbálta-
tás s nehéz életharc után életük új kereteiben adjon a jóságos Isten az elviselt szen-
vedéseikért bôséges kárpótlást. A magyar új élet hozzon az egyház életében felvirág-
zást.” Ekkor már Révkomárom evangélikusait – mivel a gyülekezet jogaiért so-
kat küzdô lelkész, az egyházmegye hajdani esperese, Jánossy Károly nyuga-
lomba vonult – az 1936-ban Kúntapolcáról meghívott Baltazár János vezette. 

320 5117/1936 In: Evangélikus Irattár
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1940. június 23-án a lelkész megemlékezik Párizs elfoglalásáról, s reméli, 
hogy a német hadisikerek „a magyar haza számára is jobb, szebb jövô eljöve-
telét” jelentik.

A helyzetre való tekintettel dr. Kovács Sándor, a Dunáninenni Egyházkerület 
püspöke a Magyar Kir. Vallás és Közoktatásügyi Minisztertôl azt az értesítést kap-
ta, miszerint: „Az 1938. évi november hó 2-án Bécsben hozott nemzetközi döntôbírósági 
határozat következtében visszakerült Révkomárom /Komarno/ Magyar-Komárommal 
/a régi Uj-Szôny/ ujból egyesittetvén, a jelenlegi Komárom önálló törvényhatóságu jogi 
város területén eredetileg egy egyházközséget alkotó, de 1920-ban szétszakított komáro-
mi evangélikus egyházközség külön választásának további fenntartását az állami támo-
gatás szempontjából indokoltnak nem tartom, ennélfogva azt a kérést, hogy Komárom 
város területén ugy az óvárosi, mint az ujvárosi evangélikus hivôk részére külön-külön, 
egy-egy kongruás lelkészi állás engedélyeztessék, nem teljesithetem. Nem járulhattam hoz-
zá a kongrus szempontjából a két evangélikus egyházközség további különállásának fenn-
tartásához a következô okokból: 1./ A komáromi evangélikus egyházközségnek 1920-ban 
bekövetkezett szétválasztását a trianoni szerzôdés, egy politikai kényszerhelyzet okozta. A 
szétválasztást tehát nem egyházi vagy hitéleti érdekek eredményezték.2./ A mai Komá-
rom Duna-jobbparti és Duna-balparti evangélikus hiveinek száma legfeljebb 950 lélek, a 
két evangélikus egyházközség közötti távolság mindössze a hiddal összekötött Duna, ilyen 
körülmények között tehát a mintegy 1000 evangélikus hivô lelkigondozására nézetem 
szerint egy lelkész és mellette esetleg egy segédlelkész teljesen elegendô lenne.”321

Így a püspök rendeletére június 20-tól, Fadgyas Aladár lelkész látja el az 
Észak-Komáromi evangélikus egyház adminisztratív teendôit. Felhatalmazást 
kér, hogy adminisztrátori tevékenysége mellett, igehirdetést is folytathasson. A 
közgyûlés megadja a felhatalmazást.

1941. március 16-án Fadgyas Aladár, Jánossy Károly, Bocsányi János, dr. 
Belcsák Sándor, Gyurátz László, Hausman József, Horváth Imre, Németh 
Pál, Orsa István, Pámer Sándor, Sztrokay József, Réhling Sándor, Trogmayer 
Gusztáv, Trogmayer Jenô, Varga László, Vermes Lajos jelenlétében a két komá-
romi egyház egyesülését az alábbi feltételekkel mondták ki: 1. „az imaház fenn-
tartandó és istentiszteletek az egyház templomától való nagyobb távolság miatt itt 
tartandók; 2. lelkészének mindennemû jogainak csorbítatlansága megóvása és meg-
tartása mellett kész az igaz testvéries egyesülésre.”

1941. június 22-én volt az utolsó közgyûlés Dél-Komáromban, mivel a 
két egyház hivatalosan is egyesült. Jelenlévôk: Fadgyas Aladár, Jánossy Kár-
oly, Vermes Lajos, Dr. Belcsák Sándor, Pámer Sándor, Trogmayer Gusztáv, 
Gyurátz László, Trogmayer Jenô, Bocsányi János, Nagy János, Varga László, 
Szabó László, ifj. Melkovics Mihály.

1941. június 30-án Fadgyas Aladár evangélikus lelkész a következôkkel zár-
ta a Protocollumot: „A trianoni élethelyzet következtében a Komárom thj. város-
ban ez idáig két egymás mellett élô Duna jobbparti „Komáromi evang. egyház” 
és a Duna balparti „Rév-komáromi evang. egyház egyesültek. Az egyesült egyház 

321 Levél az Evangélikus Irattárban
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1941. évi július hó 1-tôl „Komáromi evang. egyház” név alatt éli éltét, miért is e 
jegyzôkönyv, mint a Duna jobbparti volt „komáromi evang. egyház” közgyûléseinek 
jegyzôkönyve lezáratott, s az egyház összes presbiteri közgyûlési jegyzôkönyvei az egye-
sült „Komáromi evang. egyház” jkveiben vezettetnek.”

Fadgyas Aladár a két gyülekezetben az istentiszteleti szolgálatokat 1940-
ben Bányay Sándor, majd utána októbertôl Szakáts László segítségével vé-
gezte. A komáromi „ORLE” napok idején minden este a ref. egyház egy-egy 
kitûnôsége hirdette a hívek elôtt az isteni igét, és a Nôegylet a már több éven 
át tartott tombolás teaestélyt is megtartotta. A helyi hitoktatást a lelkész végez-
te. Konfi rmáció 1940-ben nem volt. Az elemi iskolai tanulók részére Komá-
romban Szabó Margit, Almásfüzitôn pedig Róth Irén vezetett vasárnapi isko-
lát. A lelkész nagy gonddal végezte a családok pasztorálását.

A legközelebbi közgyûlésre Dél-Komáromban 1945. június 10-én került 
sor. Jelen vannak: Molnár Gyula esperes helyettes, esztergomi lelkész, komá-
romi adminisztrátor, Trogmayer Gusztáv gondnok, Sólyom Károly s. lelkész, 
Kristóff Sándor, Orsa István presbiterek, és a gyülekezet tagjai kis számban. 
Az adminisztrátor bejelenti, hogy az északi és déli városrész még egységes 
egészt alkot, a beállott helyzetre való tekintettel közös közgyûlés nem tartha-
tó. Az adminisztrátor ismerteti az egyházkerület püspökének hozzá intézett 
131-2/1945 számú határozatát, mely szerint Fadgyas Aladár esperes, a gyüle-
kezet lelkésze nem tért vissza a betegszabadságról, ezért Molnár Gyula eszter-
gomi lelkészt rendelik ki az esperesi teendôk elvégzésére. 

Az imaházat a második világháborúban két bomba és három aknatalálat érte, 
ennek következtében az emelet nagy része és a tetôszerkezet egésze elpusztult. 

A bombázásnak szemtanúja volt Varga Imre ny. postás, aki 1977-ben elme-
sélte a történteket. A nyilasok elôl bujkált a Városháza padlásán, onnan látta, 
hogy 1945. március 27-én, kedden délelôtt egy orosz kétfedelû felderítô géprôl 
dobták a bombát, vagy légiaknát az imaház épületére, ahol német megfi gyelôk 
voltak. A két németet a légnyomás észak-északnyugati irányban a kertbe vág-
ta, mindketten meghaltak.

Adminisztrátor az építéssel kapcsolatban két tervet hallott. Az egyik az 
épület helyrehozatala mellett van, a másik az emeleti rész lebontása és temp-
lom építése mellett. Az épület eredeti állapotára történô visszaállítását határoz-
ták el. Sólyom Károly segédlelkész kéri a közgyûlést, hogy döntsön a gyüleke-
zet kettôs helyzetébôl adódó súlyos kérdésekben. Nevezetesen maradjon-e a lel-
készi iroda Észak-Komáromban.322

 A kérdést a hatóságok oldották meg, mivel 1945. június 24-én a segédlelkészt 
kiutasították Észak-Komáromból, aki ezután a mindennapossá váló közmunkát 
irányította. Ezzel ténylegesen bekövetkezett a komáromi egyház szétszakadása. Az 
egyház déli része nehéz helyzetbe került, mivel 1945. június végéig a segédlelkész 
a szlovákiai részen lakott, s mert minden nélkül kellett megindítani a gyülekeze-
ti munkát, a lelkészi hivatal felállítását, az iratok beszerzését. A gyülekezet az ima-

322 Egyházmegyei jegyzôkönyv 1945-rôl. In. Evangélikus Imaház Irattára.
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termet kitakarította és istentisztelet tartására alkalmassá tette. A gyülekezet köz-
munka formájában, szerdánként eltakarította a romokat, és elôkészítette az épüle-
tet a renoválásra. A volt lelkészi irodát is használhatóvá tették. Komáromi Kálmán 
építômester 200.000 pengô árajánlatot tett az épület felújítására, mivel azonban a 
gyülekezetnek ennyi pénze nem volt, felvetôdött az emelet visszabontása.

A 2.
világháborúban 
megsérült Imaház 
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Augusztusban tárgyalásokat folytattak külön az ács- és külön a kômûves-
munkára, de az ár így is túl magas volt. Végül felmerült az ötlet, hogy az egy-
ház házhelytelkét (vagyis az imaházat körülvevô, a mai Beöthy-Felvidéki-Jedlik 
utcák által határolt nagy telket) felparcellázzák és kiárusítják, hiszen amúgy is a 
kisajátítás fenyegette. Végül Neuvirth Kálmán ácsmester 500 négyszögöl tele-
kért hajlandó volt eredeti formájában, a szükséges anyagokkal együtt elkészíteni a 
tetôszerkezetet. Az ács a megrongált tetôszerkezetet lebontotta, a szükséges anya-
gokat odaszállította, de még mindig nincs kômûves, aki felhúzná a falakat. Októ-
berben a szônyi Magyar Olajmûvekkel kezdtek tárgyalni. A terv szerint a Molaj az 
egyház 40 holdas birtokát bérbe venné, és a bérleti díj ellenében felépítené az ima-
házat. A tárgyalások azonban megszakadtak, és az üzem végül máshol vett bérbe 
területet. A reménytelen helyzetet az mentette meg, hogy az egyik nagyigmándi 
hívô a telkekért cserében részben pénzzel, részben búzával fi zetett, ugyanakkor ta-
láltak két kômûvest, aki fele pénz, fele élelem arányban elvállalta a falak felhúzását. 
Négy internáltat szereztek segédmunkára, akiknek az ellátását a gyülekezet oldot-
ta meg. Ehhez Szenczi Mihály református fôgondnok, malomtulajdonos 50 kg ke-
nyérlisztet ajándékozott, Rüdiger Vilmos pékmester pedig ebbôl – csak a sütés dí-
jának felszámolásával – kenyeret sütött. Végre álltak a falak, elkészült az ácsmun-
ka, viszont tetôfedô cserepet kellett venni, és meg kellett oldani annak a szállítását 
(a tatai állomásfônök adott egy 15 tonnás kocsit, de az utolsó 150 db cserepet a lel-
kész és Tarnai Miklós húzták haza a tatai téglagyárból kiskocsin). 

Végre 1946. január 10-re tetô alá került az imaház.323 
1946. február 3-án Molnár Gyula esperes-helyettes jelenlétében megtörtént az 

egyházi tisztviselôk megválasztása, akik letették a hivatali esküt az esperes helyettes 
úr kezébe. 1946. március 8-án a közgyûlés Fadgyas esperes urat állásvesztésre ítél-
te. Az egyházközség lelkészi teendôinek végzésében is változás következett be. A 
püspök rendelete alapján ugyanis az egyházközség segédlelkészét, Sólyom Károlyt 
bízta meg a gyülekezet adminisztrátori teendôinek ellátásával. E rendelkezés 1946. 
március 31-vel történt.324 Az egyházközség március 8-i döntését, melyben Fadgyas 
lelkészt állásvesztésre ítélték, az egyházi hatóságok megsemmisítették, és hosszas 
várakozás után új szavazást rendeltek el. A szavazás eredménye 28-19 arányban 
a visszafogadás kimondása volt. Szavaztak: Jelenlévôk: Pámer Sándor, Jureczky 
Ödön, Szabó László, Orbán György, Endrédi Imre, Koczián Vilmos, Kovács Jó-
zsef, dr. Jánossy Gábor, Zimmermann Sándor, Pinta János, Szabó Pál, dr. Poltz 
László , Virág Károly, Szabó István, Dr. Pazár László, Fischer Rezsô, Trogmayer 
Jenô, Bálint Lajos, Cseh Lajos, dr. Kôvári Ferenc, Magocs József, Tóth Mihály, 
Hársfalvi Lajos, dr. Lehotzky Attila, Bartha Ödön, Gulyás Ferenc,  Bekker Fe-
renc, Trogmeyer Gusztáv, Vincze János, Sztrókai Lajos, Fodor József, Sztolyka La-
jos, Micsega Vince , Dinda Rezsô, Kovách Géza, Kisfalvi Sámul, Csengôdi József, 
Porkoláb János, Németh Pál, Orsa István, Kozma Sándor, Valkó László, Ôri Ist-

323 17d/1946. Fadgyas Aladár: Jelentés az imaház helyreállításáról. Komárom 1946. január 18. 
In. Evangélikus Irattár

324 Sólyom Károly evang. lelkész jelentése. Komárom, 1946. július 2. In: Evangélikus Irattár



340

ván, Horváth Imre, Varga László, Zsirai Károly, Melkovits Mihály, Bacsányi Já-
nos, dr. Pataky László, Sólyom Károly, Sümegi Sándor, Tarnai Miklós.325

Közben 1946 májusában Fadgyas Aladár hazaérkezett Ausztriából. 1947. 
június 3-án és 4-én az egyházkerületi törvényszék a lelkész urat feddésre ítélte 
és elrendelte a visszahelyezését.326 

1946 elsô felében a kórházmisszió még nem pontos idôbeosztás szerint, de 
rendszeresen látogatta a betegeket. A második félévben azonban ismét vissza-
tért a régi háború elôtti rendhez, hogy minden kedden délelôtt végiglátogatta a 
szônyi városi kórházban ápoltakat. A betegek legnagyobb része a környezô evan-
gélikus gyülekezetbôl való. Fogházmissziót gyakorlatban végezni nem lehet, mert 
a szûrôtábor csak ritkán mûködik már.327 A Nôegyesület megindulása is megtör-
tént. 1946 szeptemberében alakult meg ismét az Ifjúsági Diákszövetség, amely-
nek mûködését a háború szintén megakasztotta. Több gyûlést tartottak, amelyen 
igen komoly evangélikus diák önnevelés folyt. Voltak vitadélutánok, amikor is lel-
kész vezetése mellett megvitatták a felvetôdött egyéni és nemzeti kérdéseket. A di-
ákság megértette a munkát és megszerette az egyesületet, és ennek bizonyságára 
egyre többször fordult elô, hogy más felekezetû diákok is eljöttek a gyûlésekre.328

Fadgyas Aladár hirtelen halála miatt 1947 nyarától, 1948. július közepé-
ig Selmeczi János segédlelkész nehéz és viharos körülmények között lett Molnár 
Gyula esperes adminsztrátorsága mellett a gyülekezet ideiglenes pásztora, és ezt a 
szolgálatát korát meghazudtoló bölcsességgel, tapintattal, hûséggel és odaadással 
töltötte be. A szórványok gondozása egyenlôtlenül folyt. Almásfüzitôn és Ácson 
minden hónapban, valamint a nagy ünnepek alkalmából tartottak istentiszteletet. 
A romjaiból újjáépülô egyházi épületek helyreállítása nagy lépésekkel haladt elôre. 
A lelkészlakást egy szoba híján helyreállították, a padlást salakbetonnal szintén, 
külsô egyházi segély és 5000 Ft újjáépítési állami segély segítségével.329

Az 1947-ben hirtelen elhunyt Fadgyas Aladár lelkész helyére az 1948. júni-
us 13-i közgyûlésen dr. Schulek Tibort választották meg.

1949-ben összesen 460 lelket tar-
tottak nyilván, annak is csak fele, 230 
lélek helybéli. Ácson és Füzitôn min-
den sátoros ünnepen és minden hó-
nap elsô és második vasárnapján tar-
tottak istentisztelet. Nagyigmándon 
a hívek közömbössége miatt abba-
hagyták a havonkénti istentiszteletet, 
és csak ünnep másodnapján tartot-

325 Egyházmegyei jegyzôkönyv 1947. In. Evangélikus Imaház Irattára.
326 Sólyom Károly evang. lelkész jelentése. Komárom, 1946. június 18. In: Evangélikus Irattár
327 Sólyom Károly evang. lelkész jelentése a komáromi Evangélikus Egyházközségben végzett 

kórház és fogházmisszióról. Komárom, 1946. június 18. In: Evangélikus Irattár
328 Jelentés a szervezett Nôegylet és Ifjúsági Egyesület mûködésérôl. In Evangélikus Irattár 

119d/1947.
329 Lelkészi jelentés az 1948. évrôl. In: Evangélikus Irattár



341

tak. A gyülekezet három rétegre oszlik: a rendszeresen istentisztelettel élôk, az 
idônkénti látogatók, és azok, akik nem veszik igénybe az egyházi szolgálatokat. 
A gyülekezetben bibliaórát indított el, de csak kevesen jártak rá.330

Miután Schulek Tibor lelkészt 1962-ben eltiltották a szolgálattól, Szebik Im-
rét hívta meg a gyülekezet, aki 1965-ös jelentésében elmondja, hogy a gyülekeze-
ti tagok száma 380 (tehát csökkent), és annak fele szórványban él: Komárom: 200, 
Almásfüzitô: 60, Nagyigmánd: 20, Szôny: 20, Koppánymonostor: 20, egyéb he-
lyeken: 20. A lelkész a gyülekezet 90 %-át meglátogatta, hogy felvegye velük a kap-
csolatot, ami éppen a szórványhelyzetre tekintettel nagy teljesítmény lehetett. A 
jövô érdekében a lelkész ifjúsági beszélgetéseket, alkalmakat indított el. Az anya-
gyülekezetben, ahol de. 9 órakor tartották az istentiszteleteket, a látogatottság 15-
20 %-os, azaz 30-40 lélek általában. Istentiszteletre a hívek 50, de legjobb esetben 
is csak 60 %-a jár, azaz 100, ill. 120 lélek. A szórványok közül Nagyigmánd külö-
nösen hálásan veszi az Ige szolgálatát, ahol a 20 hívô közül 10 feletti számban vol-
tak jelen. Ácson minden hónap elsô vasárnapján volt istentisztelet, a kb. 40 lélekbôl 
10-en szoktak jelen lenni. Almásfüzitô a legnehezebb szórvány, pedig itt volt a leg-
több evangélikus, mégis 10-en felül csak nagy ünnepen emelkedik a létszám.331

1971-ben jelentôs rendkívüli bevétel volt az egyházközség életében az özv. 
Déry Ernôné féle hagyatéki adomány 31.900 Ft és egy 1973. december 31-ig 
törlesztendô 6000 Ft-os követelés, valamint a már 1972-ben értékesített, de 
még 1971-ben birtokukba jutott özv. Tóth Jánosné-féle házrész-örökség.332

1972-1977-ig és 1973-ban az egyetemes imahéten Gyulay Imre ref. és 
Dobner Gyôzô bapt. lelkész szolgált, 1978-tól Dobner Gyôzôt felváltotta Pa-
taki József baptista lelkész. 

1977/78 fordulóján önállósulásának fél évszázados jubileumához érkezett 
a gyülekezet. Ezen esemény kapcsán három momentum felidézésével kell fog-
lalkozni: 1927. október 9: a gyülekezet közgyûlése kimondja az anyaegyház-
községgé alakulást; 1928. március 11: a közgyûlés a gyülekezet elsô lelkészé-
ül meghívja Fadgyas Aladár pápai vallástanárt; 1928. április 15: a megválasz-
tott lelkész beiktatásával befejezôdik a Komáromban élô evangélikusság önál-
ló gyülekezetté szervezôdésének folyamata.

1980-ban 84.668, 30 Ft-ot költöttek az Imaház tetejének teljes átrakására, 
az új vízvezetékrendszer kiépítésére, a vízszintes csôcsatornák cseréjére, a belsô 
javítások elvégzésére és a festésére.

1981-ben az imaházat külsôleg teljesen felújították, részben egyházi támo-
gatásból. A gyülekezet létszáma ekkor 350 fô volt, ebbôl 220 komáromi, a töb-
bi szétszórtan 9 településen. 134 istentisztelet, 116 bibliaóra volt, és a lelkész 
232 családot látogatott meg. Vasárnaponként Komáromban gyülekezeti isten-

330 Lelkészi jelentés az 1949. évrôl. Komárom, 1950. március 20. In: Evangélikus Irattár
331 Szebik Imre: Lelkészi jelentés a komáromi evangélikus egyházközség 1965. évi életérôl. Ko-

márom 1966. március 20. In: Evangélikus Irattár
332 Lelkészi jelentés a komáromi evangélikus gyülekezet életérôl 1971-ben. Komárom, 1972. 

március 26. In: Evangélikus Irattár
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tiszteletet, iskolai tanévben meg emellett gyermek-istentiszteletet is tartott. Az 
anyagyülekezetben hetente gyülekezeti bibliaóra, a tanévben ifjúsági óra volt. 
Négy szórványban (Almásfüzitôn, Szônyben, Ácson és Nagyigmándon) ha-
vonta egyszer és nagyünnepeken istentiszteletet volt.333

2003-ban Komáromban 55, Bábolnán 13, Ácson 13, Észak-Komáromban 
10 istentiszteleti alkalom volt. Ihász Beatrix lelkészi jelentése szerint 2004-ben 
9, 2005-és 2006-ban 10, 2007-ben és ezt követôen évente 12 alkalommal volt 
Észak-Komáromban magyar nyelvû istentisztelet. Az elsô feljegyzés észak-ko-
máromi keresztelésre és temetésre 2007-bôl van, mindegyikbôl 2 volt. 2008-
ban 3, 2009-ben 3, 2010-ben 1 temetés volt Észak-Komáromban.334 

2000-ben ünnepelték az imaház építésének a 70. évfordulóját, majd 2015-
ben a 85. évfordulót is. Erre a Nôegylet egyik tagja, Czanek Gyuláné Luther- 
rózsás gyülekezeti zászlót hímzett.

Szebik Imre
püspök és Ihász
Beatrix lelkésznô az Imaház épí-
tésének 
70. évfordulóján

Luther-rózsás gyülekezeti zászló

333 Ittzés Gábor lelkész jelentései. In: Evangélikus Irattár
334 Ihász Beatrix éves lelkészi jelentései. In: Evangélikus Irattár
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A legutóbbi idôkben Kiss Péter lelkész és két lelkésznô, Oláh Edina és Ihász Be-
atrix látta el a gyülekezet lelkészi szolgálatát, jelenleg pedig Veres József a lelkész. 

Az imaház nagyobb renoválását 2003-ban fejezték be, de azóta is folyamatosan 
korszerûsítik, hogy tiszta és otthonos környezetet biztosítsanak az ide belépônek.

2012. március 21-én, Komáromban került sor a szlovák és a magyar evangéli-
kus egyház szerzôdéskötésére. A Szlovák Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházat 
Milos Klátik országos püspök képviselte, míg a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház részérôl mind a három püspök jelen volt az eseményen. A rendezvényen Nagy 
Zoltán lelkész tolmácsolt. Az ünnepi istentisztelet Ihász Beatrix köszöntôjével in-
dult. Az istentisztelet szolgálatát Fabiny Tamás püspök végezte. A külügyi kapcso-
latokért felelôs egyházvezetô felidézte a közös múltbeli sérelmeket, s felhívta a fi -
gyelmet a bocsánatkérés és - adás fontosságára. A prédikáció után Gáncs Péter el-
nök-püspök és Milos Klátik imádkozott a két nép, valamint a két egyház jó kap-
csolatáért, s áldást kértek a gyülekezetre. Ezek után ünnepélyes keretek közt aláír-
ták a partnerszerzôdést. A két egyházvezetô mellett két országos felügyelô is jelen 
volt az eseményen, egy magyar részrôl, egy pedig szlovák részrôl, hogy hitelesítsék 
az iratot. Az ünnepségen közremûködött a Komáromi Énekkar, Miklós Józsefné 
vezetésével, valamint Dráfi  Mátyás színmûvész szavalt.335 

2016 májusában tartották az egyházmegyei missziós napot a szônyi kö-
zösségi ház nagytermében, bibliai témájú elôadásokkal, az elôadások után fó-
rumbeszélgetésekkel. A gyerekeknek külön foglalkozásokkal zárult. A házi-
gazda komáromi gyülekezet valamennyi résztvevônek ebéddel vendégeske-
dett. A gazdag programot este színházi elôadás zárta. Az egyházmegye ösz-
szes gyülekezetébôl érkeztek, de meghívott vendégek az egész országból jöttek.

Berendezések, kegytárgyak

335 Szlovák-magyar partnerszerzôdés született. In: Dunántúli Krónika 2012, 23.

Ostyatartó Ostyatartó tetejének belsejében lévô felirat: Ezen
Ostya Tartót/a Révkomáromi Aug. Valláson/lévô Evangy. 
Ns. Gyülekezeth/Számára magak költségeken/készíttették Ns 
és Nzlô Burdács/ Mihály Úr és hitvese/ Porubszky Zsuzsánna/
Asszony1800-ban
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A kehely talpkarimáján lévô felirat: A kehely felirata: HÁLAADÁSNAK
POHARA KRISZTUS VÉRÉVEL 
VALÓ KÖZÖSSÉGÜNK

A Corpust, a talpán lévô cégjel-
zés szerint Sztrókay József komárom-
újvárosi épület- és bútorasztalos készí-
tette.

Keresztelô kancsó Kenyérosztó tányér

KeresztelômedenceCorpus

Kehely

Oltárterítô
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Gyülekezeti élet
A rendszeres vasárnapi istentiszteleti alkalmak 10 órakor kezdôdnek, min-

den elsô vasárnap úrvacsorával. Minden második vasárnap ifjúsági istentiszte-
letet tartanak gitáros énekekkel. Az istentisztelet ideje alatt a gyerekeknek kü-
lön foglalkozást tartanak. Rendszeres alkalmak még: keresztyén teaház, gyüle-
kezeti és iskolai hittanórák, énekkari próbák. A városi adventi gyertyagyújtási 
ünnepségnek kezdettôl fogva közremûködôje az evangélikus énekkar oly mó-
don, hogy a református és a baptista testvérekkel együtt énekelnek. Böjti zenés 
áhítatot is rendszeresen szervez az evangélikus kórus, erre több alkalommal 
vendégmûvészeket is hívtak. Karácsonykor és húsvétkor a hittanos gyermekek 
örvendeztetik meg zenés-verses mûsorukkal a felnôtteket. 

2001 óta mûködik a Komáromi Evangélikus Gyülekezetért Közhasznú Ala-
pítvány. Fô célkitûzése az idôsek felkarolása, a fi atalok támogatása és a határon túli 
magyarokkal való kapcsolattartás. 1995-tôl a komáromi lelkészek rendszeresen át-
járnak Észak-Komáromba magyar nyelvû istentiszteletet tartani. 

Gyermekek karácsonyi mûsora

2016. december 24.Gulyás Kornél bemutatja a homokra
és a sziklára épített ház különbségét
a gyerekeknek
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Müller Attila és Milosics Éva esküvôje 2000-ben, Ihász Beatrix lelkésszel

Dikácz Lora keresztelôje 2002. december 8-án, Ihász Beatrix lelkésszel
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A Protestáns Nôegylet
1926. május 26-án az egyházközség közgyûlésén elfogadták a „Komáromi 

evangélikus gyámintézeti nôegylet” alapszabályát, belmissziói célokra. „Az egylet 
különleges feladatának tekinti az evang. egyházközség hitéletének felvirágoztatását, az 
egyháztagok evangelikus öntudatának ébrentartását, a haza, az egyház szeretetének 
ápolását, a felebaráti jótékonyság intézményes gyakorlását, az isteni tisztelet helyének 
rendben tartását, csinosítását, kedélyre és szívre vonzóvá tételét, ezáltal az isteni tiszte-
let látogatásának elômozdítását; a szokásos offertóriumok illô módon való begyûjtését; 
ilyen és hasonló közremûködéssel az egyházi társadalmi életnek minden irányban való 
fellendítését.” Feladata még az evangélikus iskolás gyermekek felkarolása, az evan-
gélikus árvák segélyezése, a szegény lányok segítése férjhez menetelük alkalmával, 
a diakonissza ügy felkarolása, imaház és lelkészlak felépítéséhez minden segítség 
megadása.336 Választmányi tagok voltak: Belcsák Sándorné, Dankó Györgyné, 
Diószeghy Jolán, Bazsánt Istvánné, özv. Falk Ferenczné, Gaál Kálmánné és le-
ányai, özv. Horváth Ferenczné és leánya, Horváth Irénke (Ország-út), Jánossy 
Ilonka, Jánossy Annus, Liskó Imréné és leánya, Luka Zsófi , Mészáros Sándorné, 
Móricz Ilona, Maksay Andorné, Majorovich nôvérek, Melkovits Jolán, Öschläger 
Istvánné, Ötvös Lajosné, Papp Sándorné, Sydó Zoltánné, dr. Sulacsik Lászlóné, 
Sztrokay Jolán, özv. Szloboda Jánosné, Thern Mária, Weszelovszky Katus, 
Winkler Ernôné, Zsowieszetz Istvánné és leányai, Pressits Imréné. Diszelnök: 
gróf Gyürkyné, Szôny; tiszteletbeli elnök: Patzenhoffer Herbertné, Ács; társel-
nök: Fadgyas Aladár; elnök: Öhlsehläger Istvánné; alelnökök: dr. Sydó Zoltánné 
és Mészáros Sándorné; jegyzô: Majorovits Eszter; pénztáros: Luka Zsófi ; titkár: 
Trogmayer Jenô.337

Az Nôegyesület létszáma 160 fô volt és valóban élénk tevékenységet foly-
tatott. 1930. november 9-én a Polgári Kör nagytermében teadélutánt tar-
tott, ahol bemutatkozott a zenequartett, voltak szavalatok, énekek és persze 
tánc. A „fényes estélyt” Öschläger Istvánné (a rendôrkapitány felsége) és Sydó 
Zoltánné szervezték.338 1930-ban gyûjtést szerveztek az evangélikus szegény és 
elhagyott gyermekek természetbeni karácsonyi ajándékára. A gyûjtôív szerint 
többek között a Fiedler János Lenipari Rt. 21 m vászonárut, Keller Magda kö-
töttárut adott. 1931-ben az egyesület elnöke Pap-Kovách Elemérné, a titkára 
Vásárhelyi Károly volt. Ebben az évben egy fekete és egy nemzeti színû lobo-
góval ajándékozták meg az egyházat.

1931. május 2-án hangversenyt szerveztek, amelyen fellépett Basilides Má-
ria, az Operaház tagja is. 1935. február 2-án farsangi táncestélyt tartottak a 
Corsó étteremben, ahol megjelent Komárom társadalmának színe-java.339 
1937. március 7-én és 17-én bôjti vallásos ünnepségeket rendeztek.340 1937-ben 

336 Alapszabály az 1926. május 26-i jegyzôkönyvben
337 Az ág. hitv. ev. Gyámintézeti Nôegyesület választmányi tagjainak névsora. In: Egyházi irat-

tárban
338 Komárommegyei Hírlap, 1930. november 15, 1-2.
339 Komárommegyei Hírlap, 1935. február 16, 6.
340 Meghívó az egyházi irattárban
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dr. Belcsák Sándorné egyesületi elnök arra kérte a Nôegyesület tagjait, hogy „a 
szegények karácsonyfájának feldíszítésére és karácsonyi felruházási akciójára a szo-
kásos szaloncukor-adományaikat és használt, nélkülözhetô ruhanemûiket és cipôket 
kedd (december 21.) déli 12 óráig a helybeli evangélikus Egyház tanácstermébe el-
juttatni szíveskedjenek.”341 1938. február 1-jén új alapszabályt alkotó közgyûlést 
hívtak össze, mivel a Nôegylet eddigi alapszabálya nem lett jóváhagyás céljából 
a minisztériumba felterjesztve. Az új alapszabály mindenben megfelelt a kor-
mányzati elôírásoknak, és elhatározták annak a felterjesztését.342

341 Kérelem az egyházi irattárban
342 Kivonat az egyházi irattárban
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1940-ben a Nôegyletnek az alábbi tagjai voltak: dr. Belcsák Sándorné elnök, 
Dankó Györgyné, Déri Ernôné, Fadgyas Aladárné, Finta Mátyásné, dr. Frank-
Kiss Jenôné, özv. Gaál Kálmánné, Gaál-nôvérek, Gyurátz Lászlóné, Gergely 
Józsefné, Grilli Józsefné, Gyertyánffy Aladárné, Hepp Béláné, Heine Albertné, 
özv. Horváth Ferencné, Horváth Imréné, Kalmár Józsefné, Keszi Józsefné, 
Krupovszky Józsefné, Legát Jánosné, Liskó Béláné, Majorovich nôvérek, özv. 
Maksay Andorné, Móricz Jánosné, Móricz Irma, Németh Andrásné és Lenke, 
Ôsze nôvérek, Papp Sándorné, vitéz Pataky Gyuláné, Persányi Árpádné, Lyskó 
Béláné, Ruzsicska Gézáné, Schneider Jánosné, Sydó Zoltánné, dr. Sulacsik 
Lászlóné, Szabó Lászlóné és Margit, ifj. Szegedi Józsefné, Sztarna Mártonné, 
Szumbel(?) Anna, Thery Mária, Tóth Ernôné, Varga Pálné, özv. Verbôczy 
Józsefné, Zobory(?) Istvánné és Zobory(?) nôvérek.343 

1946-ban összeállították a városban lévô evangélikusok jegyzékét és az épülô 
imaház cserépszállításában is részt vettek. 1946 ôszén dr. Schönborn Lászlóné 
elnöknôt, aki a Háziasszonyképzô Intézet igazgatónôje volt, az állam Pécsre 
helyezte. Így elnökségérôl lemondott. 1947. április 10-én Sóly Károly helyet-
tes lelkész elnöklete mellett közgyûlést tartottak. Bejelentette, hogy a Nôegylet 
elnöknôje, dr. Schönborn Lászlóné áthelyezése miatt lemondott az elnökségrôl. 
Az új elnök megválasztásáig Verbôczy Józsefné alelnök vette át a Nôegylet ve-
zetését. Kimondták továbbá, hogy az Országos Luther Szövetség helyi nôi cso-
portjaként kívánnak a továbbiakban mûködni, hogy a mûködési keretek biz-
tosítva legyenek. A lelkész kéri, hogy a meginduló áttelepítéssel kapcsolatban a 
Nôegylet végezzen „hittestvéri segítô munkát az áttelepítésre kerülô evangéliku-
sok között.” Erre a feladatra Verbôczy Józsefné, Jankovits Mihályné, Thern Má-
ria és Marosváry Lászlóné jelentkeztek. Döntöttek arról is, hogy a farsang idején 
tartott teadélután bevételébôl fedezik az imaház üvegezési munkálatait. Továbbá 
elhatározták, hogy segélyezési célokra gyorssegély bizottságot alakítanak, részt 
vesznek a gyámintézeti gyûjtésben, a Vöröskereszt által szervezett vásáron pedig 
pereceket és sóskifl iket kívánnak árusítani.344 Verbôczyné vezetése mellett olyan 
jól sikerült a farsangi bál, hogy annak eredményébôl a Nôegylet megcsináltatta 
az imaház és lelkészlakás hiányzó ablakait.

A Komáromi Evangélikus Énekkar
A Komáromi Evangélikus Énekkar 1996-ban alakult. A karvezetô kezdet-

ben Ihász Beatrix lelkész volt, majd 2001-tôl Miklós Józsefné nyugdíjas ének-
zene tanár, karvezetô vállalta el az együttes vezetését. Gyülekezeti ünnepek, 
megyei, egyházkerületi és városi rendezvények mellett kórustalálkozókon lép-
nek fel, de több alkalommal énekeltek Észak-Komáromban és a Felvidék más 
településein, 2002-ben Komárom naumburgi testvérvárosában, 2015-ben pe-
dig Erdélyben jártak.

343 Meghívó a Nôegyesület 1940. ápr. 2-i és aug. 23-i közgyûlésére az egyházi irattárban
344 Jelentés a szervezett Nôegylet és Ifjúsági Egyesület mûködésérôl. In: Evangélikus Imaház 
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Az énekkar 2004-ben sikeresen szerepelt a Nagy Szent Gergely Jubileumi 
Év alkalmával a Mátyás-templomban megrendezett gregorián scholák talál-
kozóján. 2010-ben Dráfi  Mátyás színmûvész meghívta ôket az általa vezetett 
észak-komáromi Teátrum Színházi Társulat „Bánk bán” elôadásához. A darab-
bal az augusztus 22-i észak-komáromi bemutatót követôen eljutottak Pozsony-
tól Kassáig, Nagykanizsától Orosházáig. 

2010-ben, az énekkar fennállásának 15. évfordulóján az énekesek díszes stó-
lát kaptak, amelyeket Ihász Beatrix és Czanek Gyuláné készített. 2011-ben a Jó-
kai Mór Városi Könyvtár „Irodalmi kávéház” címû sorozata keretében léptek 
fel a moziban. 2013-ban Balatonbogláron gospel fesztiválon vettek részt, 2015-
ben a Tatai Református Egyházmegye éves kórustalálkozóján, amelyet ekkor 
Komáromban rendeztek, meghívott vendégként szerepeltek. 2016. október 16-
án vendégeskedett náluk a gárdonyi református énekkar és közös koncertet ad-
tak. Komárom Város Önkormányzata 2013-ban Pro Urbe Komárom-díjjal ju-
talmazta az énekkart. Az együttes 2016-ban ünnepelte 20 éves fennállását.

Akik az énekkarban hosszabb-rövidebb ideig énekeltek ez alatt a 20 év alatt: 
Andrássy Alexander, Bartók Erika, Berta Annamária, Berta Melinda, Erdé-
lyi Réka, Herczeg Márta, Horváth Ádám, Horváth Ákos, Horváth Gergely, 
Horváth Nagy Ilona, Gulyásné Czanek Dóra, Horváth Ádám, Horváth Ákos, 
Ihász Beatrix, Ihász Mihály, Milán Attila, Müller Jánosné, Nagy Alexandra, 
Némethné Váradi Katalin, Ollé Zsigmondné, Orbán Ilona, Orosz Katalin, 
Pábli Edit, Pákozdi Csaba, Pirityi Katalin, Prohászka Sarolta, Raffay Zsuzsan-
na, Sándi Károly, Sauerbrei Mária, Simon Attila, Stubendek László, Thoma 
Judit, Thoma László, Váradi Márton, Váradiné Bíró Zsuzsanna. Karvezetôk: 
Ihász Beatrix, Ihász Mihály, Miklós Józsefné. 345

Elsô sor: Thoma Judit,
Némethné Váradi Katalin,
Pirityi Katalin, Prohászka Sarolta,
Gulyásné Czanek Dóra,
Müller Jánosné, Orosz Katalin, 
Váradiné Biró Zsuzsa
2. sor: Pákozdi Csaba,
Horváth Gergely, Horváth Ákos,
Horváth Ádám, Thoma László

345 Veres József (Szerk.): 20 éves a Komáromi Evangélikus Énekkar 1990-2016. Komárom 2016
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Az evangélikus kórus Sopronban 1. sor: Némethné Váradi Katalin, Raffay
Zsuzsanna, Pirityi Katalin, Prohászka Sarolta, Müller Jánosné, Miklós Józsefné,Orosz
Katalin, Gulyáné Czanek Dóra, Ihász Beatrix, Váradiné Biró Zsuzsa 2. sor: Horváth 

Ákos, Thoma László, Horváth Gergely

Éneklés az agárdi kórussal, 2016. október 16-án
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Konfi rmáció
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Fadgyas Aladár 1930-ban konfi rmált gyerekekkel

Selmeczi János h. lelkész konfi rmandusokkal 1948-ban
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Schulek Tibor

Schulek Tibor és a konfi rmandusok, 1951. május 14-én
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Schulek Tibor és az 1958. évi konfi rmandusok

Evangélikus konfi rmandusok Schulek Tibor lelkésszel, 1954. június 20-án:
Endrédi Barnabás, Tarnai Márta, Pipics Eta, Schulek Kata, Mészáros Éva, Solyom Éva, 

Povozsányi Irma, Németh István
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Schulek Tibor és az 1959. évi konfi rmandusok

Schulek Tibor konfi rmandusokkal 1955-ben
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Szebik Imre lelkész 1966. évi konfi rmandusokkal

Szebik Imre 1967. évi konfi rmandusokkal
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Ittzés Gábor az 1969. április 27-én konfi rmált gyerekekkel: Bíró Éva, Csizmadia Sándor,
Szabó Gyöngyi (Almásfüzitô) és Szolcsányi Hajnalka

Ittzés Gábor konfi rmandusokkal
1976. május 5-én

Ittzés Gábor
konfi rmandusokkal
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Konfi rmáció 2004. május 30-án, Ihász Beatrix lelkésznôvel

Konfi rmáció 2016. május 14-én Tölts Péter, Bagyura Tamara, Bajnok Regina,
Dikácz Lora, Miklós Réka, Osgyán Máté, hátul Veres József lelkész

és Osgyán László presbiter
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Lelkészek
Lelkészek: Kirchner Rezsô (1921−1922), D. Kovács Sándor (1922–1925), 

Draskóczy Lajos (1926−1928), Fadgyas Aladár (1928−1947), Baráth József 
(1935), Bányai Sándor segédlelkész (1939–1940), Kalavszky Kálmán admi-
nisztrátor (?−1940−?), Molnár Gyula helyettes lelkész (1944–1945), Sólyom 
Károly (1945–1947), dr. Selmeczi János helyettes lelkész (1947–1948) Sza-
bó József (1947–1948), dr. Schulek Tibor (1948–1963), Bácsi Sándor helyet-
tes lelkész (1963–1965), Péter Jenô (1963), Szebik Imre (1965–1968), Ittzés 
Gábor (1968–1982), Kiss Péter helyettes lelkész, majd lelkész (1982–1991), 
Oláhné Nagy Edina (1991–1994), Ihász Beatrix (1994–2012), Veres József 
(2012-napjainkig)
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Veres József lelkész
és Szemerei János

a Nyugat-Dunántúli 
Evangélikus

Egyházkerület püspöke

Veres József jelenlegi lelkész346

1976. augusztus 16-án születtem Brassóban (románul Brasov, németül Kronstadt), 
Dél-Erdélyben, szüleim egyetlen gyermekeként. Édesapám magyar csángó származá-
sú, a Brassó melletti Krizbán született. A Vidombáki Katonai Repülôgépgyárban 
tervezômérnökként dolgozott. Édesanyám székely, Papolc faluban (Kovászna mellett) 
született. A Brassói szerszámgépgyárban technikusként a tervezésben dolgozott.

Mint egyetlen és késôi gyermek, mindent megkaptam a szüleimtôl, amit az 1989-
es változás elôtt a romániai kommunista idôszak alatt a szülôk megadhattak. Ma-
gyar környezetben nôttem fel, a magyar iskola mellett a templom volt a központja a 
családunknak. Édesapám a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházközség presbite-
reként és jegyzôjeként tevékenyen részt vett a gyülekezet életében, amíg egészsége meg-
engedte. Édesanyám a református vallásban nevelkedett, de férjhezmenetele után kö-
vette férjét a vallásában, és a brassói evangélikus egyházhoz csatlakozott. Tanulmá-
nyaimat Brassóban a 10. Számú Általános Iskolában kezdtem magyar tagozaton. 
A líceumot az Áprily Lajos Elméleti Kollégiumban végeztem informatika szakon. 
1995-tôl 2000-ig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytattam tanulmá-
nyaimat, s kaptam meg a lelkészi diplomámat.

2000. október 1. és 2001. október 31. között Brassóban segédlelkészi szolgálatot 
teljesítettem. 2001. november 1-jétôl Halmágyon szolgáltam. (Halmágy Fogaras 
városától 23 km-re fekvô kis falu, rendkívül festôi környezetben élte és éli napjait.) 
Itt ismertem meg a lelkészi szolgálat minden nehézségét, de minden szépségét is. A 
háromszoros szórványnak minden problémájával találkoztam, de ennek ellentéte is 
igaz, sok szép és maradandó élmény is felhalmozódott bennem (Háromszoros szór-
vány: nemzeti, vallási, iskolai.) Lelkészként voltam jelen a faluban és a hozzá tarto-
zó 8-9 közösségben. Nehéz volt látni, mint sorvadnak és tûnnek el a magyar közössé-
gek, családok, személyek, minden jóakarat és szándék ellenére, hogy végül ne marad-
jon más, csak néhány magyar sír a temetôben, néhány magyar feliratú házfal és még 

346 Veres József evangélikus lelkész kérésünkre elküldte életrajzát
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egy ideig néhány magyar özvegyasszony és magányos öreg férfi . Volt olyan imaterem, 
amit én zártam be – véglegesen. Nehéz volt megélni azt is, amikor végleg megszûnt a 
magyar oktatás a környéken, és végül a városban, Fogarason is. Elfogytak a gyerekek, 
de elfogytak a tanárok is. Mindennek ellenére még mindig volt magyarság, volt hit-
élet. Fogarason ismertem meg a feleségemet, Németi Izabellát, aki elôször az ifjúsá-
gi munkában, késôbb presbiterként és gondnokként tevékenyen részt vett a gyülekezet 
életében. Üröm az örömben, hogy házasságunk esztendejében vesztettem el édesapá-
mat, aki mindvégig mellettem állt tanulmányaim során és fi atal lelkészi éveim alatt, 
erôsítve és bátorítva engem a nehéz pillanatokban. Isten kegyelme folytán, nyugdíjas-
ként hallotta meg a hívó szót. Sajnos unokáját már nem ismerhette meg. Lányunk, 
Izabella pár hónappal édesapám elhunyta után látta meg a napvilágot, és 2 hónapos 
volt, amikor átköltöztünk Magyarországra.

12 év szolgálat után döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy átjövünk Magyarország-
ra. Abban a reményben tettük ezt, hogy lányunknak – és remélhetôleg további gyer-
mekeinknek – egy jobb, s fôként magyar jövôt biztosítsunk. Hivatalosan 2015. októ-
ber 15-tôl vagyunk Komáromban. Egy nagyon szeretetteljes közösséget találtunk itt, 
s a kezdeti nehézségeket legyûrve jól érezzük magunkat. Bízunk abban, hogy remény-
ségünk szerinti teljes életet tudunk majd élni.

2016. december 24. Veres József lelkész istentiszteletet tartVeres József
és Ihász Beatrix 
lelkészek
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Régi lelkészek
réthei Fadgyas Aladár (Nagybarát, 1895 – Komárom, 

1947) evangélikus lelkész Pápán végzett a református gim-
náziumban. Ezt követôen a soproni, majd a pozsonyi te-
ológiai fôiskolán tanult, oklevelét 1918-ban szerezte meg. 
Elôször Pápára helyezték, mint segédlelkészt, ahol vallás-
tant a fôgimnáziumban, a fi ú és a nôi tanítóképzôben ta-
nított. Innen 1928-ban Komáromba került és részt vett az 
evangélikus imaház felépítésében, melyet 1930-ban szen-
teltek fel. A bombázások kezdetekor családja vidékre mene-
kült, ô azonban itt maradt hívei között. Felesége: Seybold 
Johanna, gyermeke: Rózsika. 1944 ôszén vesebetegséggel 
az észak-komáromi kórházban mûtötték, ezt követôen csa-
ládja magával vitte. 1945. április 1-jén Ausztriába mentek, 
egy év múlva jöttek vissza. Az állam azonnal igazolta, de 
az egyház csak egy év elteltével vette vissza a szolgálatba.347

Dr. Schulek Tibor (1904 - 1989)348 apai nagyapja 
Schulek Frigyes világhírû építész, többek között a buda-
pesti Halászbástya tervezôje volt. Bár édesapja, Schulek 
János is mûépítész volt, ô maga azonban a lelkészi pályát 
választotta. 1913-1918-ig a németországi Niesky-ben 
tanult, ezt követôen Rimaszombatban, ahonnan a VI. 
gimnázium befejezése után, a fennálló politikai helyzet 
miatt (az 1920. június 4-i trianoni béke után a Felvidék 
hivatalosan is Csehszlovákia része lett) 1920 nyarán ha-
zajött. A VII-VIII. osztályt a budapesti Lónyay utcai re-
formátus gimnáziumban végezte.

1922-1926-ig teológiát tanult a Budapestre menekült 
Pozsony-Eperjesi Evangélikus Teológiai Akadémián, a Ráday utcai Reformá-
tus Teológián, a Sopronba helyezett Pécsett székelô Erzsébet Tudományegye-
tem Evangélikus Hittudományi Karon és a lipcsei teológiai akadémián. Ezzel 
egy idôben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karára 
iratkozott be. 1926 nyarán 3 hétig Finnországban tartózkodott a Keresztyén If-
júsági Egyesület Világkongresszusán. Egy évig Niesky-ben tanított, egykori is-
kolájában, latint és hittant. 1926. december 10-én Sopronban letette a teológi-
ai szakvizsgát. 1927-ben Angliába ment fél évre, majd Budapesten telepedett 
le. A Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség titkára 1930-ig. 1929-ben 
a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán magyar-német-angol sza-

347 Dinnyés Ferencné Fadgyas Róza közlése. In: Számadó Emese (szerk.): Komárom 1938-
1945. A Felvidék visszacsatolása és komáromi következményei a korabeli sajtó és dokumen-
tumok tükrében. Komárom 2008, 129; Osváth 1938, 727.

348 Thurnay Béláné Schulek Vilma: Édesapánk, dr. Schulek Tibor. Egy evangélikus lelkész küz-
delmes élete és munkássága a 20. század eleji Magyarországon. Piliscsaba 2006

Schulek Tibor és felesége
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kon alapvizsgát tett. 1928. január 17-én Raffay Sándor püspök lelkésszé avat-
ta. 1926-ban megismerkedett Majoross Edittel (Budapest, 1908 – 1993), aki 
ôsztôl a Képzômûvészeti Fôiskola rajztanárképzô szakára járt. 1930-ban tartot-
ták eljegyzésüket, esküvôjük 1932. május 26-án volt. Az 1934-ben elindított Ke-
resztény Igazság címû folyóirat egyik szerkesztôje volt. 1938-ban doktorált, disz-
szertációja „Bornemisza Péter egyházépítô, egyházszervezô és egyházvédô te-
vékenysége” címet viselte. A tanulmány 1939-ben könyv alakban is megjelent. 
1930-ban tábori lelkészi szolgálatba lépett. 1940-tôl Erdélyben, a Délvidéken, 
Galíciában, Kassán teljesített lelkészi szolgálatot, majd 1943. január 12-én a 2. 
magyar hadsereghez rendelték, a III. hadtest vezetô protestáns lelkészének, szá-
zadosi rangban. Novi Oszkolba érkezett, ahonnan együtt vonult vissza a hadtest-
tel Mihajlovka, Bjelgorod, Szumi, Romni, Csernigov, Kijev, Charkov, Umany 
útirányban, 1943. augusztus 6-án ért haza Kassára. 1945. január 17-én Pozsony-
ba vezényelték, innen az oroszok bevonulása után Budapestre utazott, miközben 
családját kitoloncolták Kassáról, és Nyíregyházán találtak menedéket. Debrecen-
ben, majd Pécsett teljesített tábori lelkészi szolgálatot. 1947-ben alezredesi rang-
ban nyugdíjazták, mivel azonban fi atal volt, nem kaphatott nyugdíjat. Feleségé-
vel és 7 gyermekükkel nehéz anyagi körülmények között éltek. Ausztráliába és 
Ausztriába is hívták gyülekezet élére, de nem fogadta el a lehetôséget, mondván, 
hogy hazájának van rá szüksége. 

1948 nyarán Szabó József bánya-kerületi püspök ajánlására a komáromi 
gyülekezet meghívta lelkésznek, s ezzel véget ért katonai-lelkészi szolgálata, de 
1956-ig másodfokú tartalékos tisztként tartották nyilván a hadkiegészítô pa-
rancsnokságon. 1950 áprilisában a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperesé-
vé választották. Itt Komáromban született nyolcadik, legkisebb gyermekük, 
Edit 1950. június 17-én. Mint esperes, segédlelkészt, majd diakonissza test-
vért is kapott segítségül. 1951-tôl másfél évig Bohus Imre volt az elsô segédlel-
kész, ôt Dóka Zoltán, majd Labossa Lajos követte. 1962. június 6. és 7. között 
a Fejér-Komáromi Egyházmegye lelkészi munkaközösségi ülést tartott Tatán, 
ahol Schulek Tibor beszélt a kettôs nevelésrôl, az abortusztörvényrôl illetve a 
„jó” marxista meghatározásáról, amivel, szerinte az egyház nem érthet egyet.

Ez utóbbi kettô miatt 1962. július 14-én Selmeczi János esperes – egyhá-
zi felsôbb utasításra - Schulek Tibort lelkészi állásából felfüggesztette. Semmi-
lyen hivatalos teendôt nem végezhetett, egyházi hivatalt nem láthatott el. Fize-
tésének 2/3-át a költségek fedezésére visszatartották.

1962. október 18-án volt a tárgyalása. Az ítélet hivatalvesztés volt. Az íté-
let ellen fellebbezett. A fellebbezési tárgyalás 1963. január 23-án történt, azon-
ban az ítélet fennmaradt. A család egy évig fi zetés, kongrua és hónapokig csa-
ládi pótlék nélkül maradt. Egy gyermek még Komáromban volt, három Pes-
ten tanult. Angol és német nyelvórákat adott, orvosi szakfordítást vállalt, fele-
sége zsebkendôket tervezett, fényképeket retusált, hogy valamibôl megéljenek. 
Késôbb megkapta elmaradt illetményét, amibôl a komáromi gyülekezetnek úr-
vacsorai kelyhet csináltatott. 1965-ben Budapestre költöztek, ahol állami lakást 
kaptak, de rövid ideig még lejárt Komáromba nyelvórákat tartani. 1984-ben 
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a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Bírósága mentesítette 
az ellene hozott bírói ítélet hátrányos következményei alól, és 1988. december 
2-án felmentette az ellene hozott vádak, a hivatal-vesztés, ill. elmozdítás ítéle-
te alól, és az ítéleteket semmisnek nyilvánította. 1988 végén Nagy Gyula püs-
pök-elnök felkereste otthonában, és átadta az Országos Bíróság errôl szóló ha-
tározatát. Rehabilitálása után nem sokkal, 1989. március 25-én visszaadta lel-
két Teremtôjének.

Dr. Szebik Imre (Lébény, 1939) földmûves családból született 
Lébényben, 1939. február 9-én. Általános iskolába szülôfalujában 
járt, majd Gyôrött a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 
1957-ben. Ugyanez év ôszén kezdte meg tanulmányait a Budapesti 
Evangélikus Teológiai Akadémián, ahol jeles eredménnyel tett szigor-
lati vizsgát. 1962. június 29-én szentelte lelkésszé dr. Vetô Lajos püs-
pök a budapesti Óbudai templomban.

Segédlelkészként szolgált a miskolci gyülekezetben 1962-65 kö-
zött, majd a komáromi gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. A 
múltjában megpróbált gyülekezetet lelkipásztori látogató munkával 
lehetett egybegyûjteni. A különbözô településekrôl ideköltözött hívek 
így formálódtak közösséggé az Ácson, Szônyben, Almásfüzitôn és 
Nagyigmándon élô maroknyi evangélikusokkal együtt.

Mintegy 400 lélek tartozott a gyülekezethez. Meleg szívû emberek, nyitott gon-
dolkodású fi atalok örömmel fogadták a keresztény gondolkodás értékeit. Szép em-
lékként élnek az egykori lelkipásztor szívében a már elôrementek s a még ma is élôk. 
Kiemelkedô ünnepek voltak a szórványtalálkozók évente megrendezett alkalmai. Jó 
kapcsolatban élt a város három protestáns felekezete és a katolikus hívôk közössége egy-
mással. 1968-ban a miskolci gyülekezet választotta meg lelkészének, ahol 1985-ig 
szolgált. 1975-85 között a Borsod-Hevesi Egyházmegye esperese. Közben házassá-
got kötött Ferenczi Mária miskolci zenetanárral 1964-ben. Házasságukat Isten két 
gyermekkel áldotta meg. Napjainkban hét unokának örülhetnek a nagyszülôk.

Ifj. Szebik Imre 
keresztelôje
Komáromban, 
1967. július 
2-án
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1971-72-ben a svájci bossey-i fôiskolán és a zürichi egye-
tem teológiai fakultásán tanult az Egyházak Világtaná-
csa ösztöndíjával. Tanulmányait a gyakorlati teológia tu-
dományának szentelte. 1985-ben a Budapesti Budavári 
Egyházközség hívta meg lelkészének. Még ez évben a bu-
dai egyházmegye esperessé választotta. 1990. március 17-
én iktatták be az Északi Evangélikus Egyházkerület püs-
pökének, az iktatást elôdje, dr. Nagy Gyula végezte. 1999 
decemberétôl egyházának elnök-püspöke, a harmadik püs-
pökség létrejötte után, 2006-ban történt nyugalomba vo-
nulásáig. 1983-tól tagja a LEKKJ-nek, (Európai Evan-
gélikus Egyházak, Egyház és Zsidóság a Lutheranus Vi-
lágszövetséggel együttmûködô bizottságnak), majd elnöke 
1996-2000 között. 1996 óta a Kolozsvári Protestáns Teo-
lógiai Fôiskola tiszteletbeli doktora.

2003-2012 között a magyar Ökumenikus Tanács 
elnöke, 2003-tól napjainkig a Magyar Protestáns 
Biblia Társulat elnöke. Az Evangélikus Egyházban a 
gyülekezeti munkatársképzés országos szervezôje.349

Ittzés Gábor (Kaposvár, 1932. május 8. – 2007. 
szeptember 11. Gyôr) édesapja Ittzés Mihály egy-
kori gyôri hitoktató lelkész volt, édesanyja Balikó 
Erzsébet. A gyôri Révai Miklós Gimnáziumban 
érettségizett. A teológiai tanulmányokat Sopron-
ban kezdte, majd Budapesten fejezte be. Édesap-
ja halála után nagybátyja, Balikó Zoltán és Scholz 
László zuglói lelkész terelgette az elmélyült teoló-
giai és igehirdetôi munka felé, hiszen a teológus 
évek alatt a zuglói gyülekezet kántora volt. 

A celldömölki templomban szentelték lelkész-
szé 1955. június 26-án. Egy évig tevékenykedett 
segédlelkészként Sárbogárdon, majd fél esztende-
ig Tordason volt esperesi káplán. 1956 októberétôl 
Celldömölkön segédlelkész. Az önálló lelkészi 
munkát a komáromi gyülekezetben kezdte, 1968 
augusztusától helyettes lelkészi, novembertôl 
parókus lelkészi szolgálatban. A szórványokba mo-
toron, 1972-tôl saját gépkocsin járt.

Közben Szenden másfél évig helyettesített. 
1982 tavaszától 2000 nyarán történt nyugdíjazásá-
ig a gyôr-nádorvárosi gyülekezetben folytatta, s itt 
is fejezte be lelkészi munkáját. 

349 Szebik Imre ny. püspök úr kérésünkre írt életrajza

Szebik Imre
püspökké iktatása 1990-ben

Ittzés Gábor
Komáromi beiktatása
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Eközben helyettesítéseket is vállalt, valamint hit-
tant oktatott a bencés gimnáziumban és több általá-
nos iskolában. Az ô feladata volt a gyôri evangélikus 
iskola szervezése, újraindítása. Támogatta a Gyôri 
Vilmos cserkészcsapat életét, mint a fenntartói egye-
sület tagja, késôbb elnöke. 1990-tôl megszervez-
te és beindította az evangélikus hitoktatóképzô sza-
kot a gyôri tanítóképzô fôiskolán. Több mint 10 tan-
éven keresztül oktatta a hallgatókat. Részt vett a 
Testvéri szó és a Kiáltó szó c. reformiratok kidol-
gozásában, amelyek már a politikai rendszervál-
tozás elôtt nyíltan felszólaltak az evangélikus egy-
ház megújulása érdekében. A Keresztyén Igazság 
szerkesztôbizottságának tagja, 1997-tôl a folyóirat 
felelôsszerkesztôje volt. 1957-ben Celldömölkön há-
zasságot kötött Koczor Ilonával. Három gyermekük 
is itt született, Nóra, András és Gábor

Halálát követôen, 2007. szeptember 29-én a gyôr-nádorvárosi templom-
ban gyász-istentiszteleten, majd a celldömölki temetôben vettek búcsút tôle. Id. 
Zászkaliczky Pál a következô szavakkal méltatta Ittzés Gábort:

„Ittzés Gábor egyszerre volt szeretô családtag, igaz barát és testvér a Krisz-
tusban. Mint családtag részt vett a széles család minden örömében, s min-
den elvárható mértéken felül segített hordozni a terheket. Barátként ôszinte 
segítôkészséggel mutatott rá hibákra és hiányosságokra, s vezetett rá a helyes 
útra. S testvér volt a Krisztusban, aki –jelképesen és valóságosan –, együtt tér-
delt mindnyájunkkal az Úr oltáránál kegyelemért, s együtt örült a meg nem ér-
demelt bocsánatnak!”350

Ihász Beatrix
1971-ben, Gyôrben születtem. A családban több evangélikus lelkész is szolgált 

dunántúli gyülekezetekben. Édesapám a gyôr-nádorvárosi gyülekezet presbitere volt. 
Gyôrben a Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem. Konfi rmáló lelkészem Ittzés 
Gábor, gyôri lelkész volt. Bekapcsolódtam az ifjúsági körbe, és az akkortájt indu-
ló Mustármag megyei ifjúsági közösségben vettem részt az ifjúsági napokon és tábo-
rokban. A három fi atal lelkész vezetésével szervezett alkalmakon megtapasztaltam a 
testvéri közösség áldásait és meghallhattam Isten hívó szavát. A Mustármag elnöke-
ként teológus éveim alatt is tevékenykedtem. A Budapesti Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetemen 1994-ben végeztem. 

350 Id. Zászkaliczky Pál: Ittzés Gábor életútja. Keresztyén Igazság, Új folyam 76. szám, 2007. 
tél, 2-4.; Pályarajz Ittzés Gáborról. In: Szerk.: Keveházi László, Missura Tibor Hívására in-
dultunk. Aranydiplomás evangélikus lelkészek vallomásai. 2005, 54-56.

Ihász Beatrix és Ittzés Gá-
bor lelkészek, 1999-ben
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Segédlelkészként Komárom volt az elsô szolgálati helyem, ahol 1999-ben beiktat-
tak a parókus lelkészi szolgálatba. 18 évet töltöttem ebben a kicsiny és értékes közös-
ségben. Létrehoztuk a gyülekezet kórusát, aktívan részt vettünk a városi kulturális 
életben s ezért Komárom város vezetése Pro Urbe-díjat adományozott az evangélikus 
énekkarnak. Számtalan kórustalálkozón, egyházi és világi fellépésen vettünk részt. 
Ebbôl kiemelkedik Erkel: Bánk bán c. operájában való közremûködés. Küldetésként 
tekintek arra, hogy a zene szeretetén keresztül harmóniát és reményt sugározzunk. 
Komáromi éveim megerôsítették hivatástudatomat, empátiámat, és a szeretet erejé-
be vetett hitemet. Évekig voltam a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye lel-
készi munkaközösségének elnöke. A SOTE mentálhigiénés és lelki gondozó szakán 
2013-ban végeztem. Mentálhigiénés szakemberként, lelki gondozóként számos önis-
mereti csoportot indítottam, egyéni lelki gondozást is végzek. 2012-ben kaptam meg-
hívást az Orosházi Evangélikus Egyházközségbe. 2013. május 18-án iktattak be a 
lelkészi állásba. A presbitérium kérésére 2012 novemberében Orosházán megalapí-
tottuk a VIVIT kórust, amelynek elismertségét cd-k, dvd-k és külföldi turnék bizo-
nyítják. Talán a legnagyobb értéknek az nevezhetô, hogy a kórus révén a gyülekezetbe 
integrálódhatott számos orosházi és környezô településrôl érkezô zeneszeretô ember is. 
Jelenleg kórusunknak a Reformáció 500 országos ünnepségre való felkészülését szer-
vezem. Gyermeknevelési szabadságomat töltöm Dominik fi ammal.351

Ihász Beatrix búcsúztatója 2012-ben: 
Müller Jánosné, Orosz Katalin,
Váradiné Bíró Zsuzsa

351 Ihász Beatrix kérésünkre írt önéletrajza

Ihász Beatrix lelkészi beiktatása 
1999. december 11-én. Az iktatást 
végzi Ittzés Gábor és Laposa Lajos
esperes

Ihász Beatrix beiktatása
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Presbitérium
A 2012-ben megválasztott

presbitérium tagjai
Elsô sor: Prohászka Sarolta,

Majorosi Lászlóné,
Müller Jánosné, Müller Éva, 

Gulyásné Czanek Dóra,
Cseh Lászlóné,

Miklós Józsefné;
Hátsó sor: Müller Attila, Gu-

lyás Kornél, Ihász Beatrix,
Osgyán László felügyelô,

Krügerné Töltési Irén

A presbitérium jelenlegi tagjai: Cseh Lászlóné Horváth Éva, Gulyás Kornél, 
Gulyásné Czanek Dóra, Krügerné Töltési Irén, Majorosi Lászlóné Sólyom Éva, 
Miklós Józsefné Rendes Magdolna, Müller Jánosné Omischel Angéla, Osgyán 
László felügyelô, Pirityi Katalin és Prohászka Sarolta. A 2012-ben megválasztott 
11 presbiter közül Müller Attila és Müller Éva elköltöztek Tatára, így ôk már nem 
tagjai a jelenlegi presbitériumnak. 2015-ben Pirityi Katalint választották helyettük.

Cseh Lászlóné Horváth Éva (Bana, 1947. 08. 
28.) a közgazdasági szakközépiskolában érettsé-
gizett Komáromban. 1970-ben férjhez ment, két 
gyermekük született, Viktória (1971) és László 
(1972). Adóügyi elôadóként dolgozott a Bana Köz-
ségi Tanácson, majd a Bábolnai Mezôgazdasági 
Kombinát volt a munkahelye, végül számvevôszéki 
ellenôrként ment nyugdíjba. 2002-tôl presbiter.

Gulyás Kornél 1978. 06. 03-án születtem 
Gyôrben. Krisztushoz találásom, megtérésem 1998-
ban volt, konfi rmálásom Gyôrben 1996-ban. 2005-
ben házasságot kötöttem Czanek Dórával, kislányunk, 
Eszter 2007-ben született.

2003-2005-ig hitoktató voltam Gyôrben, 2006-
2016-ig másodfelügyelô a Komáromi Evangélikus Egy-
házközségben, 2016-tól pedig ugyanitt gondnok va-
gyok. Mindemellett vezetem a „Teaház” bibliaórákat, 
alkalmanként prédikációs szolgálatot látok el a Komá-
romi Evangélikus Egyházközségben és a gyermektábo-
rokban szolgálatot látok el a gyermekek között.



370

Gulyásné Czanek Dóra: 1979. 02. 12-én születtem Komárom-
ban. Keresztelésem édesanyám szülôfalujában, Téten volt. Krisztus-
hoz találásom, megtérésem 1991 nyarán történt, és 1993-ban kon-
fi rmáltam Komáromban. A komáromi Klapka György Általános Is-
kola elvégzése után a Jókai Mór Gimnáziumban tanultam tovább, 
majd 1997-2001-ig Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképzô 
Fôiskola magyar-német szakos hallgatója voltam. A fôiskola elvégzé-
sét követôen 2003-ig magyar kiegészítô szakra jártam a Károli Gás-
pár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karára. 2001-2004-
ig elvégeztem az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért Biblia-
iskolát Piliscsabán. 2005-ben házasságot kötöttem Gulyás Kornéllal, 
2007-ben megszületett kislányunk, Eszter.

A Jókai Mór Gimnázium magyar-német szakos tanára vagyok. 2000-tôl va-
gyok a Komáromi Evangélikus Egyházközség presbitere és 2006-tól a jegyzôi fel-
adatokat is ellátom, vagyis a presbiteri gyûlések és közgyûlések alkalmával én készí-
tem az alkalom jegyzôkönyvét. Az egyházközség aktív tagjaként fôként a gyerme-
kekkel, a fi atal korosztállyal foglalkozom. Vezetem a vasárnapi iskolát, az ifjúsá-
gi istentiszteleteken zenei szolgálatot biztosítok, gitározom és énekelek, illetve egyik 
szervezôje és lebonyolítója vagyok a nyári gyermektáboroknak. Emellett az énekka-
runknak is a tagja vagyok.

Krügerné Töltési Irén 2017. február 21-én Komáromban írt 
önéletrajza: 1940. 12. 25-én Komáromban születtem, édesanyám Kiss 
Irén, édesapám Töltési László, akik már nem élnek. Egy fi ú testvérem 
van, aki 1944-ben született, már nyugdíjas. Általános iskolámat Ko-
máromban a Petôfi  S. Általános Iskolában, a középiskolámat a Jókai 
Mór Gimnáziumban végeztem. Érettségi után a Komáromi Városi Ta-
nácsnál kezdtem dolgozni, ahol különbözô beosztásokban alkalmaztak. 
1977-ben a Tanácsakadémiát elvégeztem. 1988-tól a Komáromi Mun-
kaügyi Kirendeltség vezetôje voltam 1994-ig, nyugdíjazásomig.

1962-ben férjhez mentem, Cseke Csabához. Egy közös gyermekünk, Csilla 1965-ben 
született, aki jelenleg Komárom Város Önkormányzatánál dolgozik. Elsô férjem, Cseke 
Csaba 1982-ben súlyos betegségben meghalt. Ezt követôen 1996-ban újból férjhez men-
tem Krüger Vilmoshoz, akit súlyos betegsége következtében 2000-ben szintén elvesztettem.
Azóta családi állapotom özvegy. Mióta nyugdíjas vagyok, nem dolgoztam sehol, csu-
pán a komáromi Evangélikus Egyháznál, mint presbiter szolgálok.

Majorosi Lászlóné Sólyom Éva Almásfüzitôn, 2017. febru-
ár 22-én kelt önéletrajza: 1941. július 27-én születtem Somogy me-
gyében Torvajon. Édesapám Sopronban végzett lévita kántortanító-
ként. Édesanyám otthon nevelte 5 gyermeküket. Az általános isko-
lát Fejér megyében Gyúrón, Válban Vereben, Nagyharkálypusztán 
és Komáromban végeztem. 1954-ben Komáromban konfi rmáltam 
dr. Schulek Tibor ev. lelkész keze alatt. Középiskola után Esztergom-
ban a Tanítóképzô Fôiskolán fejeztem be tanulmányaimat. 1965-
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ben férjhez mentem Majorosi László MÁV-dolgozóhoz. Egyházi esküvônk az akkori 
körülmények miatt Siófokon volt.

A szertartást Schád Ottó lelkész nagybátyám végezte. Két gyermekünk szüle-
tett. Éva 1966. május 15-én, Veronika 1967. október 26-án. Mindkét gyermekünk 
keresztelôje lakásunkon volt. Szebik Imre püspök - akkor még komáromi lelkész - ke-
resztelte meg lányainkat. A tanítást Nagyharkálypusztán összevont 1-4, majd 5-8 
osztályban kezdtem.

Szülés után Komáromba helyeztek. 1970-ben az Almásfüzitôi Timföldgyár ki-
kérte a MÁV-tól férjemet vasüzem vezetônek, kaptunk lakást is. Évekig bejártam 
Komáromba tanítani. 1974-tôl 1998-ig, nyugdíjazásomig Almásfüzitôn napközis 
nevelôként dolgoztam. Lányaink férjhezmenetele után (1987, 1988) 1989-ben hir-
telen meghalt a férjem. Sajnos egyetlen unokája érkezését sem érhette meg. 6 uno-
kánk, 7 dédunokánk van. Templomba rendszeresen 1979-tôl - édesapám halálától 
járok. Kezdetben édesanyámmal, majd az unokáimmal együtt. Az egyházi életben 
2002-tôl veszek részt rendszeresen, 2006-tól vagyok presbiter. Igyekszem a még élô 2 
idôs evangélikusnak beszámolni az egyházi élet eseményeirôl.

Miklós Józsefné Rendes Magdolna (Komárom, 1948. augusz-
tus 3.) tanulmányait a Koppánmonostori Általános Iskolában 
kezdte, majd a komáromi Széchenyi István Közgazdasági Tech-
nikumban érettségizett. Az Esztergomi Tanítóképzô Intézetben 
szerzett tanítói végzettséget, majd késôbb levelezô tagozaton az 
egri HoSi Minh Tanárképzô Fôiskolán az ének szakot is elvégez-
te. Ugyancsak munka mellett középfokú könyvtárosi végzettséget 
adó tanfolyamon vett részt Gyôrben. Az éneklés, a karvezetés az 
élete. A Múzeumban több megnyitón énekelt szólóban, illetve az 
Evangélikus Énekkarral.

Sokrétû tevékenységérôl Számadó Emese beszélgetett vele 2017. február 
23-án: A diploma megszerzése után a Szônyi Általános Iskolában kezdtem dolgozni 
1968-ban, majd a komáromi Klapka György Általános Iskola tanítója, illetve taná-
ra lettem. 1977-ben mentem át a komáromi Jókai Mór Gimnáziumba, ahol ének-
tanárként és könyvtárosként dolgoztam. 2005-ben mentem nyugdíjba, de még utá-
na is tanítottam egy rövid ideig. 1966-ban kötöttem házasságot Miklós Józseffel, aki 
a Széchenyi Közgazdasági Szakközépiskola tanára, majd igazgatója volt. Három 
gyermekünk született, Attila, Anna, Gergely. Már mindegyikük saját családot ala-
pított. A zene gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt az életemben. 

Énektanárként kórus(oka)t vezettem, és ha lehetôség volt rá, kórusban énekeltem. 
Így kerültem a Komáromi Evangélikus Énekkarba 2001-ben énekesként, majd ami-
kor a szükség úgy hozta, átvettem az énekkar vezetését. A gyülekezet is fokozatosan be-
fogadott, és néhány év múlva megtisztelt azzal, hogy presbiterének választott. Azóta 
ebben a két tisztségben tevékenykedem, s igyekszem segíteni a gyülekezet munkáját. 
Müllerné Angélával 2014-ben elvégeztük az Evangélikus Egyházközség iratrendezé-
sét. A legrégebbi  dokumentum 1922-bôl való, és 2012-ig jutottunk el.2010 és 2014 kö-
zött Zene füleimnek címmel havonta komolyzenei elôadásokat tartottam az imaház-
ban, az elôadások nyilvánosak voltak, nem csak egyháztagoknak szóltak. 2001. ápri-
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lis 29-én Kazinczy-díjat kaptam szép magyar beszédemért és az anyanyelvápolás terén 
végzett több évtizedes munkámért. Gyôrben a városházán adták át a Kazinczy-verseny 
díjkiosztó gáláján. 2011. április 26-án kaptam Pro Urbe-díjat Komárom képviselô-
testületétôl a Komáromért végzett több éves eredményes kulturális munkámért.

Müller Jánosné Omischel Angéla 1952-ben született 
Szônyben. 1970-ben a komáromi Jókai Mór Gimnáziumban 
érettségizett, majd a komáromi régi könyvesboltban kezdett 
dolgozni, az Igmándi úton. Ekkor már folyt a Jókai téri tömb-
házak és benne az új könyvesbolt építése, amelyet 1970 kará-
csonyára nyitottak meg. Elvégezte a boltvezetôi tanfolyamot, és 
Bohunka László nyugdíjba vonulását követôen átvette a köny-
vesbolt vezetését. Innen ment nyugdíjba 2011-ben. 1972-ben 
férjhez ment, két gyermekük született, Attila és Anikó.

Számadó Emese beszélgetett vele 2017. február 16-án: 
2006-tól vagyok a presbitérium tagja, ez a második ciklusom, mivel 6 évig szól 

egy-egy megbízatás. 2012-tôl a pénztárosi feladatokat is ellátom, elôdöm, Czanek 
Gyuláné Sárika ekkor köszönt le errôl a tisztségrôl. A 2000-es évtôl járok a komá-
romi gyülekezetbe, azelôtt Szendre jártam, mivel odavalósi vagyok, de 1972-ben a 
szendi lelkész itt adott össze minket a komáromi imaházban. Feladataim közé tarto-
zik az egyházfenntartási járulékok beszedése, a különbözô egyházközségi számlák és 
a lelkész bérének a kifi zetése, vagyis a közösség anyagi jellegû dolgait én intézem. Kb. 
15 éve vagyok az énekkar tagja, amit nagyon szeretek. Karvezetônk Miklósné Mag-
di, aki hihetetlen energiával fogja össze a társaságot. 

Osgyán László: 1973. március 15-én születtem Szônyben. 
Szákszenden nôttem fel, itt jártam általános iskolába. 1987-tôl 1991-ig 
Csornán a Csukás Zoltán Mezôgazdasági Szakközépiskolában tanul-
tam, majd érettségi után Gödöllôn a Gödöllôi Agrártudományi Egye-
tem Mezôgazdasági Gépészmérnöki Karán (ma Szent István Egye-
tem) folytattam tanulmányaimat. 1996-ban okleveles mezôgazdasági 
gépészmérnök és okleveles gépész mérnöktanár diplomát szereztem.

1996 ôszétôl az IKR ZRT-nél Bábolnán kezdtem dolgozni, ahol a mezôgazdasági 
munkagépekkel foglalkoztam a gyakornoki beosztásból indulva és végigjárva a rang-
létrát az üzletág igazgató-helyettesi beosztásig. A több mint 17 év Bábolnán eltöltött 
idôszakot csak az 1997-ben letöltött katonai szolgálatom idejére szakítottam meg.

A munkaviszonyom 2013-ban a cég csôdjével szûnt meg. Néhány hónapos kitérô 
után volt kollégáimmal és egy szakmai befektetôvel megalakítottuk az Agroázis-
MONKFT-t ahol ügyvezetôi munkakörben 16 kollégámmal továbbra is a magyar 
mezôgazdaság sikeréért dolgozom. Igyekszünk a gazdák igényeit minél magasabb 
színvonalon kielégíteni, legyen az új gép vásárlása, alkatrész- vagy szervizigény.

A középiskolai és egyetemi kollégista évek után a munka miatt Nagyigmándra, 
illetve Bábolnára költöztem munkásszállóra, majd szolgálati lakásba. A munkahe-
lyemen ismertem meg késôbbi feleségemet, Lakatos Helgát, akivel 1999. augusztus 
7-én kötöttünk házasságot a bábolnai protestáns templomban. Három gyermekünk 
született, Anna, Máté és Eszter. Családommal Bábolnán telepedtünk le. 
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Hitéletemet meghatározta a szüleimtôl, nagyszüleimtôl kapott minta, akik a szá-
ki evangélikus gyülekezet aktív tagjai voltak. Engem is a száki evangélikus templomban 
kereszteltek, és a száki gyülekezetben nevelkedtem, majd konfi rmáltam 1986 tavaszán, 
Deme Károly lelkész úr szolgálatával. Az egyetemi évek alatt a száki gyülekezet mellett 
aktívan részt vettem a gödöllôi evangélikus gyülekezet életében és az egyetemi bibliakör-
ben, ahol a lelki vezetônk a helyi evangélikus lelkész, Blázy Árpád volt. A 90-es évek vé-
gén a munka- és lakhely miatt csatlakoztunk a Komáromi Evangélikus Gyülekezethez, 
ahova a bábolnai szórvány tartozik. 2000-ben a gyülekezeti tisztújítás során presbiteri 
tisztségre választott engem is a gyülekezet közgyûlése. A 2006-os választási idôszakban 
a testvérek jelöltek a tisztújítás során a felügyelôi tisztségre, és a közgyûlés nagy többség-
gel mellettem döntött. A 2012-es tisztújítás során a gyülekezet a választáson megerôsített 
a felügyelôi megbízatásban. Felügyelôként a lelkésszel közösen feladatom az egyházközség 
vezetése, ezen belül a presbitérium irányítása. Kötelességem felügyelni/biztosítani az egy-
házközség mûködési feltételeit, irányítani a személyi, gazdasági és jogi ügyek intézését. A 
külsô szervezetek felé a lelkésszel közösen képviselem a gyülekezetet.

Pirityi Katalin Mosonmagyaróváron, a Pannon Agrártudomá-
nyi Egyetem Mezôgazdaságtudományi Karán végzett, okleveles ál-
talános agrármérnök, valamint a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Tanárképzô Fôiskolán megszerezte az angol nyelvtanári diplomát is.

2004 augusztusától a TSZC Széchenyi István Közgazda-
sági és Informatikai Szakgimnáziumának angol nyelvtanára.
A komáromi evangélikus kórus tagja.

2015-tôl a presbitérium tagja.
Prohászka Sarolta: Komáromban születtem, az egyetemi éveket leszámítva mindig 

is itt éltem, szeretem ezt a várost. A Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász ta-
nárként végeztem. Az evangélikus egyházhoz férjem révén kerültem, megfogott a gyüle-
kezet összetartása, befogadó szeretete. Mikor kántor nélkül maradt a lelkésznô, felaján-
lottam a segítségemet, azóta rendszeresen orgonálok az istentiszteleteken. Ezzel a tisztség-
gel együtt jár a presbitériumi tagság, így váltam kis közösségünk egyik szervezôjévé. Több 
mint 20 éve megalakítottuk a gyülekezeti énekkart, az együtt éneklés fontos részévé vált 
életemnek, megnyugtat, örömet ad. 

Az Énekkar 
2013-ban a 
Komáromi 
Evangélikus 
Egyház 
alapításának 
85 éves
évfordulóján:

Némethné Váradi Katalin, Prohászka Sarolta, Pirityi Katalin, Pábli Edit,
Gulyásné Czanek Dóra, Nagy Horváth Ilona, Müller Jánosné, Orosz Katalin,
Váradiné Biró Zsuzsa, Horváth Gergely, Thoma László
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Régi presbiterek/ egyházközeli személyek
Tanítók: Fülöp Jolán hitoktató (1922–?), Bethlendy Sándor (?–1940) 
Felügyelôk: Karcsay Miklós (1922–1924), Vetsey Ede (1924–1935), Jánossy 

Károly (1935–?), Koczor Gyula (?–1940–?), dr. Pataki László (?−1950−?) Rév-
bíró Adorján (?–1973–?), Kovács Zoltán (?–1994), Hidi László (1994−2000), 
Mátray Magdolna (2000−2004), Osgyán László (2006–)

Dr. Belcsák Sándor (Léva, 1881 - ?) tanulmányait Léván, Kolozsvárott 
és Budapesten végezte. Édesapja Belcsák László lévai közjegyzô volt, aki 
mellett töltötte gyakorló éveit és helyettes közjegyzô lett. Breznóbányán 
1917-ben kezdett közjegyzôként dolgozni, majd édesapjával felcserél-
te a közjegyzôséget 1918-ban és Lévára került. A cseh megszállás alatt 
mint ügyvéd ténykedett. 1926-ban Nagyigmándra, majd 1930-ban a já-
rásbíróság áthelyezésekor Komáromba került. A bokodi evangélikus egy-
házközség felügyelôje, a Vármegyei törv. hat. bizottságának, a városi 
képviselôtestületnek tagja, az evangélikus egyházközség tanácstagja. Fele-
sége: Fabricius Mária, gyermekei dr. Belcsák László h. kir. közjegyzô, Zol-
tán iparmûvész, Barnabás erdômérnök és Dóra.352

Czanek Gyuláné Kiss Erzsébet Sarolta (Tét, 1939) 
a gyôri textilipari technikumba járt, majd a tatai 
Szônyeggyárban dolgozott 12 évig. Innen a komáromi 
Lengyárba jött dolgozni, ahol munkaügyes volt, és in-
nen is ment 1990-ben nyugdíjba. 1991-2012-ig a gyü-
lekezet pénztárosa volt. Az evangélikus gyülekezetrôl 
otthonában beszélgettünk 2016. december 20-án.

1981-ben, Kiss Péter lelkész idején kezdtem a komáromi 
evangélikus gyülekezetbe járni, elôtte az otthoniba, a téti-
be jártam. A lelkész úr próbált a fi atalok felé nyitni, gyere-
keket szedett össze játszótereken, és a hittanra oktatta ôket. 

Nagyon közvetlen ember volt, mindenki, a gyerekek is nagyon szerették, neki is volt 
három, és miután elkerült innen, még három született. Komáromból Szombathelyre 
ment, de nem lelkészként helyezkedett el. A helyét Nagy Edina lelkésznô foglalta el, 
aki Nagy István tatai esperes lánya volt, de nem költözött ide, hanem Tatán lakott. 
Rövidesen férjhez ment. A férje Oláh István volt, akit a Magyar Ökumenikus Szere-
tetszolgálat munkatársaként Dunajszky Gáborral együtt Csecsenföldön elraboltak, 
és egy évig voltak a tálibok foglyai, 1998. július 25-én tértek haza. A lelkésznôt, szü-
lési szabadságai ideje alatt Frankó Mátyás tatai lelkész helyettesítette. A gyülekezet 
azonban szerette volna, ha helyben lakó lelkésze van. Szebik Imre püspök úr a frissen 
végzett Ihász Beatrixot helyezte ide 1994-ben, akinek Ittzés Gábor volt a hitoktató-
ja. A lelkésznô énekkart alakított, s többek között emiatt is sokan jöttek a gyülekezet-
be olyanok is, akik eredetileg nem evangélikusok voltak, (pl. Miklós Józsefné tanárnô, 
az énekkar vezetôje). Az imaház felújításában is nagy szerepe volt, de a hozzá kap-
csolódó pályázatírásban nagy segítséget nyújtott neki Mátrai Magdolna, az akkori 

352 Osváth 1938, 693. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt



375

felügyelônk, aki 2002-ben került ide Bábolnáról. Ihász Beatrix 2012-ben másik egy-
házközséghez került, helyére Veres Józsefet nevezték ki. 

Gróf Gyürky Viktorné báró loósi és egervári Solymosy Irma 
Olga 1872. március 31-én született Esterházán. 1893-ban felesé-
gül ment gróf losonci Gyürky Viktorhoz. Édesapja halála után 
ô örökölte a család szônyi, neszmélyi, izsai és komáromi határá-
ban lévô birtokait, összesen 7200 hold földet. Két gyermekével, 
Alizzal és Alfréddal a szônyi kúriába költözött, és 1913-ra fel-
építtette a kastélyt. Számos társadalmi akció részese volt. 1935-
ben az Országos Frontharcos Szövetség Komáromi Fôcsoportja 
1935. szeptember 22-én zászlót avatott, gróf Gyürky Viktorné 
szül. Solymosy Irma bárónô zászlóanya védnökségével. 1942. 
november 30-án halt meg.353

alsópércei és himeskôi Jánossy Károly(1880 - ?) tanulmányait Sopronban, 
Eperjesen és Budapesten végezte. A beregszászi m. kir. pénzügyigazgatóság-
nál kezdte pályafutását, 1914-ben helyezték Esztergomba, ahonnan Komárom-
ba került, a pénzügyigazgatóság vezetôje lett. A törvényhatósági bizottság tag-
ja, a város kulturális és hazafi as egyesületeinek támogatója, az evangélikus egy-
ház felügyelôje, a Tûzoltó Testület elnöke volt. A hivatal vezetését igazgatói, 
miniszteri tanácsosi rangban látta el. Az elsô világháborúban a 4. sz. cs. és kir. 
hegyi tüzérezredben szolgált, a szerb és az olasz fronton teljesített szolgálatot, 
hadnagyi rangban szerelt le. Az arany érdemkereszt tulajdonosa.354

Melkovics Mihály (Gyôr, 1894 – Komárom, 1980) tanul-
mányait Gyôrben és Budapesten végezte. Iskolái után a MÁV 
kötelékébe lépett, mint tisztviselô dolgozott. 1925-ben a moz-
gószínház tulajdonosa lett Komáromban és 1930. szeptember 
29-én megnyitotta a mozi épületét (amely a mai napig abban az 
épületben mûködik). Az elsô világháborúban a 12. gyalogez-
red kötelékében az orosz fronton harcolt. A Polgári Lövészegy-
let tagja, az evangélikus egyház jegyzôje, a Komáromi F.C.tagja 
volt.355 A 2. világháború alatt a németek mindent elvittek a mo-
ziból, ráadásul bombatalálatot is kapott. A háború után a mozit 
felújította és felszerelte, majd 1948-ban államosították és üze-
meltetését átvette a MOKÉP. 1952-ig üzemvezetôként ott dol-
gozott, ekkor felmondott és máshol helyezkedett el.356

353 Rabi Lenke-Számadó Emese-Turi Zsolt (szerk.): A 100 éve épült barokk álom. A szônyi 
Solymosy-Gyürky kastély története. Komárom 2013,24-28

354 Osváth 1938, 765. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
355 Osváth 1938, 815. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
356 Tonomár István: 50 éves a komáromi Jókai fi lmszínház. Komárom 1980
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Dr. Sulacsik Lászlóné Szedlák Anna 1919-ben végzett a buda-
pesti állami polgári tanárnôképzô intézetben. A Komáromi Álla-
mi Polgári Leányiskolában tanított. Az evangélikus Nôegylet ala-
pító tagja volt.

Trogmayer Jenô (Komárom, 1905 – Kaposvár, 1975) 1921-
ben kezdett dolgozni a dél-komáromi pénzügyigazgatóságon 
mint díjnok, majd fogalmazó volt. Felesége Sulacsik Ilona (Ko-
márom, 1903-1964) gépíró, majd irodakezelô volt, két gyerekük 
született: Katalin és Ottó. Amatôr színész és rendezô volt, 1948. 
október 24-én a komáromi Kultur Napok keretében az Ipartestü-
let színháztermében elôadták az általa rendezett Aranyember c. öt 
felvonásos színmûvet, melyben Ali Csorbadzsi szerepét is játszot-
ta.357 A komáromi Evangélikus Nôegylet titkára volt. 1938-tól ki-
sebb megszakításokkal katona volt 1945 tavaszáig. 1949-ben át-
helyezték Kaposvárra, családja 1951-ben ment utána.

Vetsey Ede ny. altábornagy (1864 – Csernovic, 1935. VII. 11.), a Lipót-rend 
hadiékítményes lovagkeresztese. 1924-tôl az evangélikus egyház felügyelôje. 
1934-ben saját portréját ajándékozta az egyháznak, amelynek az elhelyezésére 
és leleplezésére 1934. április 22-én került sor. Az ünnepi beszédet Jánossy Kár-
oly másodfelügyelô tartotta. Csrnovicban temették el, 1935. július 14-én.358

357 48 Számadó Emese – Turi Zsolt: Komárom 1938-1945. A Felvidék visszacsatolása és komá-
romi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében. Komárom 2008, 109.

358 http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=28667 (Letöltés: 2017. március 24.)
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A Komáromi Baptista Gyülekezet
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Mészáros Sándor
A Komáromi Baptista Gyülekezet története

A Komáromi Baptista Gyülekezet történetét, a lelkészek és elöljárók 
életrajzát Mészáros Sándor gyülekezetvezetô állította össze, a fotók és 
dokumentumok is tôle származnak. 

A 2017-ben ötszáz éves reformáció harmadik irányzata a radikális refor-
máció volt. Ezen belül a biblicista anabaptisták voltak, akik Magyarországon 
a lutheránusok után megjelentek. Késôbb az erôteljes üldözések hatására hát-
térbe szorultak. Majd 1609-ben Angliában a puritán mozgalom hatására let-
tek újra sokan hitvalló keresztyének. Az eredetinél kevésbé radikális irányzata 
az 1848-as szabadságharc éveiben jelent meg Magyarországon. Rottmayer Já-
nos pesti iparos fi atalember 1846-ban visszatért Hamburgból, ahol baptistá-
vá lett. Pest-Budán négy társával együtt hívô iratokat, Bibliát terjesztett, amit a 
szabadságharc miatt abba kellett hagyniuk. A Bach-korszakban az otthonában 
lévô kis gyülekezetet betiltották. 1860-ban azonban ismét mûködött a gyü-
lekezet a Rottmayer-házban. 1865-ben bemerítést tartottak a Duna vizében. 

1873-ban Meyer Henrik, a Brit- és Külföldi Bibliatársulat német származá-
sú iratterjesztôje, kiváló igehirdetô és bibliamagyarázó Budára érkezett, és la-
kásán baptista istentiszteleteket kezdett tartani. 1874-ben baptista gyülekeze-
tet alapított a Wesselényi utcában. Ezt követôen sorra alakultak a gyülekezetek.

A Duna felsô folyása mentén a baptista misszió Neszmélyen kezdôdött, aho-
va az 1895-ös évek táján a Vág folyó mellôl, Negyed községbôl érkezett a baptis-
ta misszió. Az ottani gyülekezetbôl konyhakertészek hozták terményeiket ladikkal, 
és a Duna menti településeken kikötve árusították a friss paprikát, paradicsomot, 
zöldségféléket. A Kántor házaspár meghívta lakására az ismerôs kertészeket, akik 
házi istentiszteleteket tartottak. 1899-ben két hitvalló, Kántor Ferenc és Mórocz 
Jánosné részesült a bibliai keresztségben a Kis-Dunában. A bemerítést Udvarno-
ki András budapesti lelkipásztor végezte. Kántor Ferenc, aki megtérése után fél-
éves teológiai tanfolyamot végzett, kiváló igeszónoknak bizonyult. Bibliákat árult 
és szorgalmasan látogatta azokat, akik érdeklôdtek a Biblia igazsága iránt. Komá-
romban egy Krotkovszky Ernô nevû banktisztviselô testvér és Kántor Ferenc test-
vér bizonyságtétele által 1909-ben többen megtértek és bemerítkeztek.

Közöttük volt Pék Sándor is, aki 1912-ben ideköltözött Komáromba. Ettôl 
az idôponttól számíthatjuk a komáromi baptista misszió indulását. Minden 
kínálkozó alkalmat megragadott a bizonyságtételre. Buzgóságára és lelemé-
nyességére jellemzô, hogy - mint pékmester - az üzletében vásárolt péksüte-
ményeket traktátusokba, hívô történeteket tartalmazó papírokba csomagolta. 
Ezzel is az volt a célja, hogy többek fi gyelmét az Úr Jézusra irányítsa. Elbeszé-
lése szerint 1916-ban többen bemerítkeztek, akik között ott volt az ô felesé-
ge és hat orosz hadifogoly is. A Komáromi Baptista Gyülekezet indulását és 
a gyülekezetté formálódását az 1916-1917 es évre datálhatjuk. 1918-ban Ko-
máromba költözött Bodor Antal nyugdíjas vasutas, aki feleségével együtt buz-
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gó bizonyságtevô gyermeke volt az Úr Jézusnak. Ebben az idôben a komáromi 
gyülekezet Kántor Ferenc munkaterületéhez tartozott. 

1919-ben - a politikai helyzet következtében - Neszmély, Szôny, Komárom és 
Ács községekben lévô gyülekezetek pásztor nélkül maradtak kb. 67 taggal. Ezek a 
gyülekezetek Boros Mihályt hívták meg lelkipásztoruknak, aki 1920. aug. 24-én 
Soltvadkertrôl Neszmélyre költözött és elfoglalta új munkaterületét. 1922-ben és 
23-ban többen bemerítkeztek. Ettôl az idôponttól kezdve mûködik vasárnapi is-
kola is a gyülekezeti alkalmak mellett. Az összejöveteleket 1923-ig Pék Sándor há-
zánál tartották. Ekkor az összejövetelek céljára egy üzlethelyiséget béreltek ki.359

Tóth János 
házának 
tervrajza

Közben felvetôdött az imaházépítés gondolata. Boros Mihály lelkipász-
tor buzdítása és példamutatása nyomán megkezdôdött az imaházalapra való 
gyûjtés és 1926 nyarán a gyülekezet 4.000 pengôért megvette azt az épü-
letet, ami azóta is a gyülekezet imaháza. Az épület félig kész állapotban ke-
rült a gyülekezet birtokába Tóth Jánostól, aki üzlet céljából akart építkezni a 
gróf Gyürky Viktorné féle ingatlanból kiosztott 77. számú telken, de nem tud-
ta befejezni.360 A megvásárolt épületben csak az elôszoba volt rendben annyi-
ra, hogy az istentiszteleteket ott tarthatták. A befejezett épületet, amelyben az 
imaterem mellé kialakítottak egy kétszobás szolgálati lakást is a lelkipásztor 
számára, 1929 végén ünnepélyes keret között adták át rendeltetésének.361

359  Az Ácsi Baptista Gyülekezet 50 éves története, 1912-1962. Kézirat. In: Egyházi Irattár
360  262/1927 sz. Mérnöki Hivatali irat.  In: Egyházi Irattár
361  7911/1929 sz. Polgármesteri irat In: Egyházi Irattár
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Ekkor a gyülekezet létszáma 10 fô volt, de hozzá tartozott Ôrszentiván, 
Nagyszentjános, Ács, Szôny, Neszmély, Nyergesújfalu, Bajót, Nagysáp, Tokod, 
Annavölgy, Sárisáp és Esztergom is, összesen 77 hívôvel.362 Boros Mihály, a 
körzet lelkipásztora Neszmélyrôl Komáromba költözött, és ezzel Komárom 
lett a körzet központja. 1934-tôl egészen 1941-ig a gyülekezetben mûködött 
egy nôi kör, ahol kétheti rendszerességgel hétköznapokon is tanulmányozták 
az igét és imádkoztak a nôtestvérek. 

Boros Mihály tehát 1929-ben a komáromi kiindulópontból látogatta a 
körzethez tartozó misszióállomásokat 1947-ig, amikor több évtizedes lel-
kipásztori munka után nyugalomba vonult. Ezt követôen Sáhó Miklós test-
vér gondozása alá kerültek, akinek a munkaterülete az egész Észak-Dunán-
túlt átölelte. 1955. szeptember 1-jén Szabadi Gusztáv testvér vette át a ko-
máromi gyülekezetet, illetve a körzet gondozását, aki Budapestrôl utazott 
le minden vasárnap. A lelkészlakást ugyanis 1948-tól a városi tanács bérla-
kássá nyilvánította és egy család számára kiutalta.363 Szabadi testvér 1961 
ôszén Budapesten a Nap utcai gyülekezet meghívását elfogadta és átvette 
annak pásztorlását.

362  Ostváth 1938, 633.
363 Egyházi Irattár

Vasárnapi iskola 1950-ben, a tanító Balázsi 
Sándorné

Konferencia Neszmélyen 1937-ben,
komáromiak részvételével
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Hálaadó ünnepélyen 
Neszmélyen a komáromi

baptista gyülekezet tagjai, 
Szabadi Gusztáv

lelkipásztorral, 1958 ôszén

Az imaház udvarán,
1954 nyarán

Az imaház udvarán,
1954 nyarán
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Az imaház udvarán, 1954 nyarán

Országos konferencia Tahiban 1957. augusztus 20-án
(a fehér ruhába öltözött személyek keresztet rajzolnak ki)
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Gyülekezeti pillanatkép 1983-ból

1960 tavaszán a komáromi, neszmélyi, ácsi és a tatai gyülekezet önálló körzetté 
alakult és Ács András testvért hívta meg pásztorául, aki 1960. július 10-én átvette a 
körzet gondozását. Az ünnepélyes beiktatáson Szabadi Gusztáv addigi lelkipásztor 
prédikált, és Nagy József országos elnök iktatta be az új lelkészt. Közremûködött 
a neszmélyi énekkar.364 Ács András is Budapestrôl látogatta a gyülekezeteket 1967-
ig. A komáromi gyülekezetnek 1962-ben 16 úrvacsorázó tagja volt, a gyülekezet 
ebben az évben az imaház körüli kopott kerítést új, idôtállóval cserélte ki, az ima-
teremben a székek és lócák helyére padok kerültek, és a falakat is újrafestették.365 

A komáromi és az ácsi gyülekezet 1962. augusztus 26-án ünnepelte fennál-
lásának 50. évfordulóját, amelynek alkalmából jubileumi istentiszteletet tartot-
tak. Az emlékünnepen Boros Mihály, Szabadi Gusztáv és Mónus Dániel lelki-
pásztorok köszöntötték a jubiláló gyülekezetet.366

364 Békehírnök 1960, 2.
365 A Komáromi Baptista Gyülekezet 50 éves története. 1912-1962. Kézirat az Egyházi Irattár-

ban
366 Békehírnök 1962.

Balázsi Sándor gondnok és családja 1958-banHátul Ács András lelkész 1965-ben
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A szolgálattevôk sorában Somogyi János (1968-1970), Dobner Béla (1970-
1972), Dobner Gyôzô (1972-1977), Patai József (1977-1981), Fortin László 
(1981-1988), Kovács Imre (1989-1996), Dózsa György (1997-2000), Filemon 
Zsolt (2000-2006) körzeti lelkipásztorok voltak. 1995 ôszétôl Mészáros Sán-
dor látja el avatottként a gyülekezetvezetôi feladatokat. 

Mészáros Sándor gyülekezetvezetô a 
2016. október 31-i Hálaadónapon 

1996-ban Mészáros Sándor szervezésében az International Messenger 
egyhetes bibliai angol nyelvi táborának adott otthont a koppánmonostori tá-
bor, amelyben 11 észak-amerikai baptista tanár és nyolc magyarországi segítô 
mûködött közre.

Találkozás Tatabányán 1983-ban a
komáromi és az uszkai testvérekkel, 
középen öltönyben Fortin László
lelkipásztor
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Lelkészek, gyülekezeti vezetôk

Mészáros Sándor (Debrecen, 1972) középfokú tanul-
mányai során - a motorok iránti rajongása miatt - elsajátí-
totta a dízel-mozdonyszerelô szakmát (1989) és az iskola 
elvégzése után munkába állt. Ezután Isten megszólítására, 
megtért és tovább folytatva tanulmányait, leérettségizett, 
majd elvégezte a budapesti Baptista Teológiai Akadémia 
missziói szakát, ifjúsági pásztor szakirányon (1992-1996). 
A komáromi gyülekezetrôl, elhivatottságáról Számadó 
Emese beszélgetett vele 2017. február 22-én.

Evangélista avatásban a debreceni baptista gyülekezetben részesültem. A Baptis-
ta Teológiai Akadémia által elôírt utolsó gyakorlati idôszakomat – a helyi baptista 
gyülekezet kérésére – Komáromban töltöttem. Az iskola elvégzése után megnôsültem 
és Isten vezetésének engedelmeskedve, a helyi gyülekezet meghívására szolgálatba áll-
tam 1995. október 1-jén. Avatottként a gyülekezetvezetôi szolgálatot ettôl az idôtôl 
látom el. Feladataim közé tartozik az istentiszteletek megtartása, igehirdetés, lelki 
gondozás, családlátogatás, missziós programok, karitatív feladatok szervezése és min-
den, ami a gyülekezet életéhez kapcsolódik. Az a vágyam, hogy Komáromban minél 
többen megismerjék Isten szeretetét. Ezen munkálkodom a többi egyház gyülekeze-
teivel és lelkészeivel közösen. Evangélista vagyok, vagyis megvan a lelkészi végzettsé-
gem, de nem lettem lelkésznek avatva. A komáromi gyülekezet nem tudna önállóan 
egy lelkészt eltartani. Van polgári foglalkozásom, a gyülekezet vezetését pedig a hiva-
tásomként végzem. 2006 óta végzem a gyülekezetvezetôi feladatokat Pusztai József 
és Mórocz Vince elöljárókkal.

A mai baptizmus elsô úttörôi azok az üldöztetésük miatt Angliából Hollandiá-
ba menekült hitvallók voltak, akik a bemerítés bibliai igazságát felismerve hitük val-
lomására 1609-ben, Amszterdamban bemerítkeztek. Egy részük visszatért Angliá-
ba, és 1612-ben, Londonban megalapították a jelenkori elsô baptista gyülekezetet. A 
keresztyénség kétezer éves története során azonban mindig voltak olyan evangéliumi 
csoportok, amelyek a baptisták által ma is vallott legfôbb bibliai igazságokat hirdet-
ték. A „baptista” kifejezés bemerítôt jelent, s az Újszövetség eredeti görög szövegébôl 
(baptidzo: bemeríteni, bemártani) származik, utalva arra, hogy a baptisták hitval-
lás alapján és bemerítéssel keresztelnek Jézus Krisztus rendelkezésének és az újszövet-
ségi gyakorlatnak megfelelôen. A baptista közösségek a kereszténység protestáns fele-
kezeteinek sorába tartoznak. A mai baptizmus tanítását és gyakorlatát a reformáció 
idején a harmadik ágat képviselô anabaptista mozgalmak mérsékelt, biblikus csoport-
jai közelítették meg legjobban. A Magyarországi Baptista Egyház történelmi egy-
ház, hiszen több mint 150 éves múltra tekint vissza. Az 1895. évi XLIII. t.c. alapján 
a baptista közösség 1905-ban államilag elismert felekezet lett. A baptisták legfôbb sa-
játossága a Szentírás kizárólagos tekintélyének elismerése. Az Újszövetségi Szentírás-
ból megismerhetô önálló gyülekezetekben élnek. 
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Gyülekezeti taggá csak megtért, önkéntesen csatlakozó, hitérôl vallást tévô és 
bemerítkezett személy lehet. Vallják az egyetemes papság elvét, gyakorolják a gyüleke-
zeti fegyelmet a lelki élet tisztaságának megôrzése érdekében. A gyülekezetek lelki és 
anyagi ügyeiket önállóan intézik. A gyülekezetek háztartása az önkéntes adakozás-
ra épül. Istentiszteleteik bensôségesek, melyeken elôtérben áll az igehirdetés. A baptis-
ták egész történelmük során küzdöttek a lelkiismereti és a vallásszabadság megvaló-
sulásáért, a „szabad államban szabad egyház” eszméjének hirdetôi. A baptista gyü-
lekezetek mindig fontosnak tartottak a lélekmentést: minden gyülekezeti tag külde-
tése az evangélium hirdetése, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel azok felé, akik 
még nem ismerik Ôt, vagy akiknek valamiféle téves elképzelésük van az üdvösség felôl. 
A Megváltó szeretetét hirdetik, akirôl ez van megírva: ”Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy az Ô egyszülött fi át adta, hogy aki hisz Ôbenne, el ne vesszen, hanem 
ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.” (János evangéliuma 3. rész 16. verse.) Mi a gyerme-
keinket tehát nem kereszteljük meg csecsemôkorban, hanem bemutatjuk Istennek, és 
majd felnôtt korban eldönthetik, hogy akarnak-e Istennel járni. Ha igen, akkor kö-

Mórocz Vince, Mészáros Sándor
és Pusztai József, a vezetôség,
2017. március 5-én

Gyülekezeti csoportkép
1993 karácsonyán



387

vetkezik a bemerítés, mivel Krisztus is bemerítkezett, amikor felvette a keresztséget. 
Egy medencében fehér ruhába öltözve történik a bemerítés, ami által a régi ember 
meghal a hullámsírban, az új ember pedig Krisztussal együtt feltámad.

Komáromi 
bemerítkezôk

1992. július 12-én, 
Kovács Imre

és Papp János
lelkipásztorokkal

Komáromi 
bemerítkezôk

2015. október 11-én,
Mészáros Sándor 

gyülekezetvezetôvel 
(hátul bal szélen)
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A baptista egyházban kerületek vannak, mi a dunántúlihoz tartozunk, a kerü-
leti elnökünk Varga László Ottó szombathelyi lelkipásztor. Ezen belül a szomszédos 
gyülekezetek körzetet alkotnak. Az országos közgyûlésen a gyülekezetek létszámuk 
arányában vehetnek részt, 50 fôként 1 képviselôvel. Napjainkban a komáromi gyü-
lekezet taglétszáma 15 fô, de családtagokkal, gyermekekkel, vendégekkel a létszám a 
vasárnapi alkalmakon eléri a 30 fôt.

A gyülekezet tevékenységeihez hozzátartozik a rászorulók segítése, nyári ifjú-
sági és gyermek napközis táborok szervezése. A 2000-es évektôl a gyülekezet báb-
csoportja városunkban és a megye több oktatási intézményében (óvodák, ált. isko-
lák) örvendeztetik meg a gyermekeket pl. karácsonyi, húsvéti, gyermeknapi keresz-
tény bábelôadásokkal. A karácsonyt megelôzô idôszakban - a Baptista Szeretetszol-
gálattal karöltve – az ajándékokkal megtöltött és szépen becsomagolt cipôsdobozokat 
gyûjtjük és osztjuk ki a hátrányos helyzetû családoknak. A vasárnapi istentisztelettel 
párhuzamosan, gyermek bibliakör (vasárnapi iskola) is mûködik és a fi atalok számá-
ra minden szombat délután nyitott ifjúsági klubot tartunk.

Bemerítési istentisztelet 
2015. október 11-én

2015. december 12-én Star Wars rajongói találkozó 
a gyülekezet szervezésében

Gyermekbemutatás az istentiszteleten 2013. 
december 8-án

2006. október 1. Hálaadó
istentisztelet az udvaron
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A gyülekezet közösségi jellegét bizonyítja, hogy a vasárnapi istentiszteleteken 
kívül is sok idôt töltünk el egymással: kirándulásokkal, kerti partival, közös szil-
veszterezéssel, stb. Ezek az alkalmak is nyitottak, bárki csatlakozhat a progra-
mokhoz, akinek fontos a jó közösség. Résztvevôi vagyunk az ökumenikus imahét-
nek, amelyhez ebben az évben elôször a helyi katolikus közösség is bekapcsolódott. 
A Házasság hete alkalmával elôadásokat tartunk, közös ifjúsági alkalmakat, ki-
rándulásokat szervezünk.

Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni más keresztény közösségekkel is. A református és 
az evangélikus egyházzal is kiváló a kapcsolatunk, a reformáció ünnepén minden év-
ben közösen tartunk istentiszteletet a református templomban. Ilyenkor a közös alkal-
mi énekkar énekel. A három protestáns gyülekezet a reformáció három ágát képviseli 
a városban, egymást erôsítve munkálkodunk, és nem egymás ellen. Kis gyülekezet va-
gyunk, ám annál összetartóbb. Amit lehet, önerôbôl, gyülekezeti összefogásból oldunk 
meg, ilyen volt például 2005-ben az imaház felújítása.

Vasárnapi iskolások 2008.május 4-én, 
tanítójuk Mészárosné Ági

Gyerektábor 2016-ban az imaház udvarán

Vasárnapi iskolások 2000. szeptember 10-én,
tanítójuk Balázsi Erzsébet
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Boros Mihály (Gyanta, 1884-Medgyesegyháza, 1972) 1920-1947-ig szol-
gált Komáromban. Középiskolai tanulmányait Újvidéken végezte. 1904-ben 
Nagyváradon Kornya Mihály merítette alá. A Teológiai Szemináriumot 1908-
1912-ig végezte Budapesten. Az I. világháború után Neszmélyre, majd Komá-
romba költözött. Három vármegyében lett evangélista, 10 községben 95 tag-
gal. A Baptista „Békehírnök” címû egyházi lapban, valamint a „Kürt” címû fo-
lyóiratban jelentek meg több ízben cikkek a tollából. A háború éveiben a 37. 
közös gyalogezrednél szolgált, ahol megsebesült. Sándor öccse hôsi halált halt 
az olasz fronton. Tizenkét gyermekével igen nehéz anyagi körülmények között 
élt. Küzdelmes élete történetébe minden egyes megtérô különleges élményként 
került be. Huszonhét évi szolgálat után vonult nyugalomba és hazaköltözött 
szülôföldjére, Medgyesegyházára.

Sáhó Miklós (Táp, 1911-1988) 1947-1955-ig volt Komárom 
lelkésze. Gazdálkodó családból származik egyetlen fi úgyer-
mekként. Szülei, Sáhó Bálint és Sáhó Katalin. Az általános is-
kola hat osztályát szülôfalujában, a négy polgárit Sopronban és 
Gyôrben végezte. Szülei és rokonsága tôsgyökeres reformátu-
sok voltak. A Bibliát már kora gyermekségétôl kezdve olvasta, 
és ahogy teltek az évek, egyre jobban elmélyedt tanulmányozá-
sában. Mint ahogy önéletrajzában megörökítette, egész életét 
a Biblia szeretete formálta. Szülôfalujában tért meg, ahol 7–8 
hívô asszony alkotta a szórványállomást, amelyet Felsôgalláról 
látogattak az igehirdetôk.

Sáhó Miklós megtérésében döntô szerepet játszott Chovanyecz György 
felsôgallai gyülekezeti idôs elöljáró, aki egyszerûen, kissé szlovákos akcentus-
sal beszélt ugyan, de bizonyságtételeit hite és élete támasztotta alá. Amikor 
szülei és a rokonság megtudta, hogy már nem is titokban, hanem nyíltan a 
„hívôkhöz” jár, nagy megütközést keltett bennük. A falu elôtt kifejezetten szé-
gyellték egyetlen fi uk „eltévelyedését”. Ez nehéz, küzdelmes idôszaka volt éle-
tének. Valódi tûzkeresztség, mert édesapja nem egyszer véresre verte a hitéért. 
Végül is nem maradt más választása, mint hogy 1927-ben elhagyja a jómódú 

Boros Mihály családjával
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szülôi házat és beálljon konvenciós cselédnek egy másik faluban. Hitének meg-
vallása alapján 1928. július 29-én merítette be Tatabányán Piszmann (Pannon-
halmi) Béla újpesti lelkipásztor, aki különösen szívén hordta a dunántúli evan-
géliumi missziómunkát. Még abban az évben felköltözött Budapestre, és be-
állt egy hívô szabómesterhez tanulónak. Három év múlva segédlevelet kapott. 
Ez idô alatt a Kispest I. gyülekezetbe járt, és életének nagy élménye volt, hogy 
Csopják Attila lelkipásztor igehirdetéseit hallgatta. Igen hamar szívélyes kap-
csolat alakult ki közte és Steiner István között, aki felkarolta az eléggé zárkó-
zott fi atalembert. Már 1928-ban részt vett a kispesti karvezetô és zeneelméleti 
tanfolyamon. Kispesten kezdett el harmóniumozni, és zeneszeretete élete vé-
géig elkísérte. Még június 4-én, az utolsó misszióútja elôtt is az éneklapokból 
játszotta a „Bár volna szárnyam” kezdetû éneket. Ennél az éneknél maradt nyit-
va a gyûjtemény a harmóniumon. Csopják és Steiner testvér bátorítására és fel-
kérésére kezdett imaórát vezetni és az ifjúsági órákon bizonyságot tenni. Már 
ekkor feltûnt Szentírásban való jártassága. Mesterlevelét kézhez véve, hazatért 
szülôfalujába, ahol a szülôk – különösen édesanyja – megenyhültek irányában. 
Késôbb édesanyja is megtért, és hitének megvallása alapján éppen fi a merítet-
te be. Az édesapa sem volt már annyira ellenséges érzülettel a hívôk iránt. Ek-
koriban került Felsôgallára Vass Ferenc lelkipásztor, aki szorgalmasan járta a 
körzet gyülekezeteit, és több munkatársat is beállított a vasárnapi igehirdeté-
sek végzésére. Sáhó Miklós ekkor kezdett igemagyarázatokat tartani a kis tápi 
gyülekezetben.

Vass Ferenc biztatására és Csopják, meg Steiner testvér ajánlására jelentkezett 
a Teológiai Szemináriumba, ahol 1932 – 1935 között végezte el teológiai tanul-
mányait. Tanárait nagyon szerette és tisztelte. Különösen Udvarnoki András és 
dr. Udvarnoki Béla elôadásait hallgatta nagy fi gyelemmel. Sáhó Miklós jól tanult, 
és a legkiválóbb görögszakos volt a teológián. Belefogott a német nyelv tanulásá-
ba is, mert akkoriban az elérhetô teológiai irodalom nagy része német nyelvû volt.

Tanulmányainak befejezése után Diósgyôrbe szerették volna irányítani, 
ô azonban a szülôföld iránt érzett szenvedélyes szeretete miatt a tápi körze-
tet választotta. Csetényben avatták föl 1938. október 30-án. Az avatóbizott-
ság tagja volt Kristóf Domokos szemináriumi tanár, Vass Ferenc lelkipásztor, 
Chovanyecz (Csabai) György felsôgallai gyülekezeti elöljáró 
és Lamprecht Gusztáv diakónus. Hét szórványállomás tarto-
zott akkor a központi gyülekezethez: Táp, Tápszentmiklós, 
Bakonytamási, Veszprémvarsány, Kisbér, Gyôrság és 
Gyôrújfalu. Késôbb három vármegye területére terjedt ki 
missziós körzete, amelyhez huzamosabb ideig 35 szórvány-
gyülekezet tartozott. Olykor 100 kilométert is gyalogolt, és 
hetekig nem látta családját.

1937-ben kötött házasságot a csetényi Jakab Zsófi ával, aki 
két évig a budapesti bibliai leányiskola hallgatója is volt. Há-
rom gyermekük született: Miklós, Zsófi a és Sándor. 1947-tól 
a pásztor nélkül maradt komáromi körzet a csetényi misszió 
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körzetéhez csatlakozott, így Sáhó Miklós gondozása alá került, aki 7 évig volt 
lelkipásztora a komáromi gyülekezetnek. Lelkipásztori szolgálati ideje alatt 
számos szakbizottság tagjává választották. Többek között a misszió-, a tan-
ügyi, és az irodalmi bizottságban tevékenykedett. 

1955-ben Békésre hívták meg lelkipásztornak, majd a budapesti Wesselényi 
utcai gyülekezetbe került. 1973-ban vonult nyugdíjba, de nyugdíjasan is több-
ször kérték fel országszerte igehirdetésekre.

Szabadi Gusztáv (1905-1981) 1955-1961-ig volt Komárom 
lelkésze. Még iskolás sem volt, amikor az imaházban csengô 
hangon énekelte az egyik gyermekéneket a másik után, majd 
a betûolvasással együtt kezdte meg a Biblia rendszeres olvasá-
sát. Akkoriban a gyermekek szinte egymástól tanultak meg har-
móniumon játszani, és sokféle gyülekezeti szolgálatot ellestek, 
megtanultak a felnôttektôl. Édesapja példája is lelkesítette ôt.

Így lett Szabadi Gusztáv már ifjúkorában tudatos és hûséges 
munkása a Budapest, Nap utcai Baptista Gyülekezetnek, majd a 
szélesebb baptista közösségnek.

Volt orgonista, karmester, vasárnapi bibliaköri tanító, ifjúsági egyleti 
titkár. Tizenöt évig volt fôtitkára az Ifjúsági Szövetségnek (MBISZ), majd 
három évig elnöke. 1945 után a felekezet központi pénztárosa volt egy ide-
ig, a hatvanas években pedig fôkönyvelô. Az érettségi után elvégezte a ke-
reskedelmi fôiskolát, de a munkanélküliség miatt kitanulta a zongorakészítô 
szakmát is.

Életének fontos állomásához érkezett, amikor átvette édesapjától, 
Szabadi F. Gusztávtól a „Brit és Külföldi Bibliatársulat” magyarorszá-
gi lerakatának vezetését. E munkakörben huszonöt éven át, 1950-ig for-
golódott. Munkájában egyházi vezetôkkel, lelkészekkel, bibliaárusok-
kal szívélyes kapcsolatot tartott, bibliaterjesztési és bibliai témákban hosz-
szas beszélgetéseketfolytatott. Erre vezethetô vissza ateológiai kérdések-
ben való széles látóköre, nagy ismeretanyaga. Ugyancsak erre, hogy mindig 
tiszteletbentartotta mások hitbeli meggyôzôdését. A kölcsönös megbecsü-
lésen alapuló megbékélés hirdetôje volt.

„Olajág” néven könyvkiadó céget jegyeztetett be, bibliai falitáblákat, 
evangéliumi énekeket és lelki olvasmányokat adott ki. „Spurgeon” írásokat 
fordított magyarra, majd „Brinke” bibliamagyarázatos kézikönyveit. Szó-
beli hirdetôje is volt az Igének. Alkalmi szolgálatok után 1945-ben, az el-
hívó szónak és a budapesti, Wesselényi utcai gyülekezet kérésének enged-
ve, lelkipásztori szolgálatot vállalt. Ezekben a nehéz munkáktól megszépült 
években teljesen az építésnek szentelte magát. És Budapest elsô baptista ká-
polnája a romokból újra felépült. A gyülekezet, amely fölött egyesek már a 
lélekharang hangját vélték hallani, talpra állt. Késôbb egy ideig a komáro-
mi körzetet gondozta, majd a Budapest, Naputcai gyülekezet meghívását 
fogadta el és 1962-tôl 65-ig, nyugdíjba vonulásáig volt e gyülekezet lelki-
pásztora. Ifjúsága színhelyén, szeretô szívek között, örömmel oldódott fel a 
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kötöttségekbôl. Édesapjától tanulta azt a képességét, hogy meglett férfi kor-
ban is tudott a fi atalság nyelvén beszélni. A személyi kultusz éveiben sza-
badságvesztésre ítélték, késôbb teljes rehabilitációban részesült. Igehirdetôi 
munkáját 1969-ben a detroiti (USA) magyar nyelvû baptista gyülekezetben 
folytatta, ahol négyéves szolgálatot vállalt a lelkészcsere keretében. Eközben 
örömmel végezte néhány alkalommal a Vasárnapi Bibliai Vezérfonal szer-
kesztését is. Lelkészi szolgálata végeztével zongorahangolóként és templo-
mi orgonistaként kereste kenyerét elhunytáig. A Bibliával összeforrt élete 
úgy ért véget, hogy a hazahívó szó írógépe mellett érte, Ábrahámról szóló 
cikkének írása közben, 1981. március 24-én. Március 30-án búcsúzott tôle 
a magyar baptista gyülekezet (Herjeczki András lelkipásztor), az amerikai 
baptista közösség (Michigan állam Baptista Szövetségének elnöke és kül-
döttsége), a magyar nyelvû református és evangélikus gyülekezet (Szirmai 
József református lelkész és evangélikus szolgatársa).

Ács András (Tákos, 1926. november 29.) 1960-1967-ig 
szolgált Komáromban. Fiatalon megismerte Megváltóját, el-
hívását örömmel fogadta el. Ma is szívesen emlékezik arra, 
hogy Ugrai Kovács Imre lelkipásztor milyen mély benyomá-
sokat tett személyiségének hitbeli növekedésére.

A teológia elvégzését követôen 1951-ben avatták lelki-
pásztorrá. Szolgálatát a Magyarhomorogi Baptista Gyüle-
kezetben és körzetében kezdte hat állomáshellyel. Itt kilenc 
évig szolgált, majd a Komárom–neszmélyi körzetben hét 
évig gondozta a gyülekezeteket. Innen ment át Budakeszire, 
ahol elôbb három, majd a Budapest, Wesselényi utcai társ-
lelkészi idôszak után még tizennégy évig, 2012-ig szolgált.

Dobner Béla (1934-1997) 
1970-1972-ig, testvére, Dobner 
Gyôzô (1943) 1972-1977-ig szol-
gált a komáromi gyülekezet élén. 
Édestestvérek voltak, édesapjuk id. 
Dobner Béla Jenô lelkipásztor éle-
te példa volt számukra. Istentôl 
kapott hitüket és elhívásukat a 
szolgáló élet jellemezte, jellem-
zi. Dobner Gyôzô több évtizede a 
Pestújhelyi Bárka Baptista Gyüle-
kezet lelkipásztora.

Dobner Béla Dobner Gyôzô
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Kovács Imre (Budapest, 1964) 1989-1996-ig volt a komáromi 
gyülekezet lelkésze. Elôször a Pesterzsébeti, majd a Dunaharaszti 
Baptista Gyülekezet volt a lelki otthona. 1978-ban bemerítkezett. 
Ugrai Kovács Imre nyugdíjas lelkipásztor prédikációja és életpél-
dája buzdította fel a lelkipásztori szolgálat vállalására. A Baptista 
Teológia Szemináriumot elvégezve (1984-88), elsô szolgálati he-
lye a tatabányai gyülekezet és körzete volt, melyhez hozzátartozott 
a komáromi gyülekezet is. A rendszerváltás beköszöntével elôször 
léphetett ki a gyülekezet az imaterem falain kívülre vangélizálni.

Eljutott a jóhír a Komáromi Gyermekvárosba, Perjesi István akkori 
pestlôrinci lelkipásztor és az SDG zenei együttes szolgálata által. Elôször lát-
hatták a gyülekezetet a Komáromi Városi Televízió adásaiban, vagy éppen a 
volt orosz laktanya helyén felállított hatalmas sátor színpadán. Szolgálati ideje 
alatt az imaház felújítása is szépen haladt elôre. 1996-ban a recski körzet meg-
hívását elfogadva folytatta lelkipásztori munkáját.

Dózsa György (Kolozsvár, 1928) 1997-2000 szolgálta a ko-
máromi gyülekezetet. A kolozsvári I. Számú Baptista Gyüleke-
zetben nôtt fel és tért meg. 1945-ben volt a bemerítése. Késôbb 
gyülekezeti elöljárónak is megválasztották. 1946 tavaszán kezdte 
meg szolgálatát Kalotaszegen, a kiskaposi gyülekezetben, amely 
Kolozsvártól mintegy 30 km-re helyezkedik el. 1947-1948-ban 
intenzív bibliai kurzusokon vett részt, amely megalapozta teoló-
giai tudását és elkötelezôdött Isten szolgálata mellett. Önképzô 
módon tanult és a gyülekezetekben gyakorlatias módon hirdet-
te Isten igéjét. Egészen 1976 ôszéig munkálkodott ezen a vidé-
ken, közben számtalan helyre hívták; énekkarokat és zenekaro-
kat segített és képzett.

1977 októberében körzeti lelkipásztorrá avatták a Kalotaszegi Hitközségben. 
1989-ben nyugdíjba vonult, áttelepült Magyarországra, leánya családjához. 
1989-1994 között a Péceli Baptista Gyülekezet, 1994-1997 között a Monori 
Baptista Gyülekezet volt a szolgálati helye. 1997-2000 között a tatabányai kör-
zetben volt lelkipásztor, ahonnan a Komáromi Baptista Gyülekezetet is pászto-
rolta. Ezt követôen alkalmanként, meghívás alapján szolgált több gyülekezet-
ben igehirdetéssel.

Filemon Zsolt (Debrecen, 1968) 2000-2006-ig szolgált Ko-
máromban. Debrecenben érettségizett a Péchy Mihály Építôipari 
Szakközépiskolában 1986-ban. A szakmában eltöltött néhány év 
után kezdte meg tanulmányait a Budapesti Baptista Teológia 
Akadémián, ahol teológusként diplomázott. A Komáromi Bap-
tista Gyülekezetben 2000-ben kezdte meg a lelkipásztori szolgá-
latát, ahonnan 2006-ban a Fóti Baptista Gyülekezet meghívását 
elfogadva távozott.  Ebben az idôben kezdôdött el a gondnokla-
kás és az imaház felújítása is. Ennek eredményeként a megújult 
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épület, és a benne élô gyülekezet méltó módon gazdagítja Komárom város-
ának nagy múltú történelmét.

Az
Imaház
felújítása
2005
augusztusában

Elöljárók

Pusztai József (Szôny, 1959) 1998 óta végzi a gyüleke-
zetben az elöljárói szolgálatot. 1984-ben megnôsült és csa-
ládot alapított. Házasságukból három gyermek született. 
Szobafestô-mázolóként dolgozik. 1992-ben találta meg Jé-
zus Krisztus megváltó kegyelme, azóta szolgálja Ôt és kere-
si Isten akaratát.

Mórocz Vince (Szôny, 1970) 2002 óta szolgál elöljáróként a 
gyülekezetben. 1987-ben fogadta el Jézus Krisztust személyes 
megváltójának és azóta is hûségesen követi Ôt.

2008-ban megnôsült és családot alapított. Két gyermekük 
született.

Az AUDI Hungária Motor Kft.-nél dolgozik szerelôként.
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 A Bábcsoport elôadása 2016. július 5-én a Komáromi Családsegítô
napközis táborában

Római ruhába öltözve a Komáromi Napok alkalmával, 2011. május 1-jén
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A Révkomáromi Baptista Gyülekezet
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A Révkomáromi Baptista Gyülekezet

A gyülekezet történetét kérésünkre Kakas Zsoltán lelkész bocsátotta 
rendelkezésünkre, az anyagot Bathó Béla állította össze

2017. február 20-án, az irattárukban lévô dokumentumok alapján.

A gyülekezet alakulásának dátuma 1948. október 17-e. Ekkor érkeztek meg 
az elsô szlovák családok Békés megyébôl (Magyarország), akik az 1946. febru-
ár 21-én aláírt csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény alapján települtek 
át Észak-Komáromba. 

Elsô vezetôjük az 1880-ban született id. Matej Uhrin (Mátyás) volt, akinek 
házában kezdte meg mûködését a gyülekezet az akkori Daxner utcában (mai 
Halász utca). Az alapító tagok 22-en voltak, csak felnôttek, akik hitük vallomá-
sára már bemerített  egyháztagok voltak. Magyarországon (a gyerekek a bap-
tista közösségben nem számítanak tagnak mindaddig,  míg nem térnek meg és 
nem részesülnek a bemerítés keresztségében).

Uhrin Mátyás és felesége

A gyülekezet elsô tagjai
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Istentisztelet 
Uhrin

Mátyás
házában,
1976-ban

Késôbb Michal Wallach (Mihály)  lett a gyülekezet vezetôje 1965-ben be-
következett haláláig. Pénztárosnak Juraj Varga (György) lett megválasztva, így 
ôk hárman alkották az elsô gyülekezet vezetôségét. A gyülekezet az Uhrin-
házban mûködött 1976-ig, ekkor lebontásra került a városrendezés keretén 
belül. Még 1948-ban a gyülekezet a miloslavovi (Erzsébetmajor) gyülekezet 
leányegyházává vált, ahonnan mint prédikátorok Michal Kešiar (Mihály) és 
Ondrej Betko (András) szolgáltak.

Id. Uhrin
Mátyás 
967-ben
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Az 1949-ben életbe lépett egyházügyi törvények szerint megszûnt a helyi 
gyülekezet jogalanyisága, így az úgynevezett szisztematizált naszvadi gyüleke-
zetbe lett besorolva.

A kommunista államhatalom ezt azért tette, hogy ellehetetlenítse az evan-
gélium hirdetését, az evangelizálást. A gyülekezetek mûködési lehetôségeit 
nagymértékben korlátozta, hogy megakadályozza fejlôdésüket. Az egyház-
ügyi hivatal által az egyházügyi titkárok szigorú utasításokat adtak a prédi-
kátoroknak. Megszervezték a titkosszolgálatok által mûködtetett megfi gyelô- 
és besúgórendszert, valamint szigorú számonkérések és zaklatások érték a 
gyülekezetet.

Bemerítés Naszvadon
1998-ban

Bemerítés Nededen
1992-ben
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Bemerítés
Nagysarlóban

1994

Bemerítés 
Marcelházán

1997-ben

Mindezek ellenére a gyülekezet szépen fejlôdött. Megalakulásától kezdve 
mûködött az énekkar és a pengetôs zenekar. Megszervezték a vasárnapi iskolát 
a gyerekek számára, a nôi kört és az ifjúsági kört. Az istentiszteletek vegyesen, 
szlovák és magyar nyelven egyaránt folytak, aszerint, hogy a szolgálatot végzôk 
melyik nyelven tudtak jobban. A gyülekezethez folyamatosan csatlakoztak  új 
tagok, akik a környezô falvakból települtek Komáromba a munkahelyek végett. 
A szolgálatok azóta is mind a két nyelven folynak. Pontos adatot nehéz megál-
lapítani a nemzetiségi arányról, mert a megalakulás óta már az 5. generáció is 
jelen van és köttettek vegyesházasságok is. 
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A gyülekezet szoros kapcsolatban volt nemcsak a naszvadi anyagyülekezet-
tel, hanem a marcelházi, szentpéteri, negyedi, bagotai és érsekújvári gyüleke-
zetekkel is. Kölcsönösen kisegítették egymást a különbözô ünnepélyes alkal-
mak, fôleg házasságkötések és temetések alkalmával, amikor összevont ének-
karok és zenekarok szolgáltak.

Az 1965-ös évtôl a gyülekezet vezetôje id. Matej Uhrin (Mátyás)  lett egé-
szen 1979-ig. Közben a gyülekezet 1976-ban átköltözött az akkori kpt. Jaroša 
utcába (a mai Király püspök utca). Ez a ház szintén Uhrin Mátyás tulajdona 
volt, mivel az elôzô ház lebontásra került, és a helyére a városi fûtésrendszer ka-
zánháza és nagykéménye épült. 

Uhrin
Mátyás 
háza a
Király
Püspök
utcában

A naszvadi gyülekezet elsô prédikátora Dezider Bartos (Dezsô) volt 1958-
ig. Ôt Vasil Vološ uk (Vazul) követte 1958 – 1967 között. 1967-tôl 1976-ig 
Michal Kešiar (Kesjár Mihály) következett, akit ebben az évben a Szlovák Bap-
tista Szövetség elnökévé választottak. Utána a komáromi gyülekezetbôl szár-
mazó Juraj Kohút (György) lett a nagy kiterjedésû naszvadi körzet lelkipász-
tora 1990-ig. 

A komáromi gyülekezet vezetôje 1979-tôl Wallach László lett 1983-ig. Ô 
sokoldalú, tehetséges ember volt. A gyülekezet vezetésben tevékenyen részt 
vett fi atal korától idôs koráig. Tapasztalatait örömmel adta tovább a fi atalabb 
nemzedéknek a 2015-ben 95 évesen bekövetkezett haláláig. A gyülekezet veze-
tését 1983-ban az ifj. Uhrin Mátyás vette át.
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Vasil Vološ uk 1965-ben

Középen ül Alexovics György, mögötte Kesjár Mihály, balra mellette Vasil Vološ uk
1968-ban
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Kohut György prédikátor, 1976-1991

A kommunista rendszer bukása után 1989-tôl megszûnt az államhatalom 
korlátozó és zaklató hatalma. A gyülekezetek visszakapták önállóságukat, jog-
alanyiságukat, szabad utat kapott az evangélium hirdetése. A gyülekezet hatá-
rozata alapján 1990-ben megalakult az önálló komáromi gyülekezet, mint kör-
zeti központ, amelyhez csatlakoztak a marcelházi, negyedi és szentpéteri gyü-
lekezetek. Körzeti prédikátornak a 62 éves naszvadi Michal Barkóczit (Mihály) 
választották meg, aki már ezt megelôzôen is szolgált a gyülekezetben mint se-
gédlelkipásztor. 

Középen Barkóczi Mihály
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Pengetôs Zenekar 1963-ban

Nôegylet 1965-ben

A gyülekezet 1991-ben Alexander Barkóczit (Sándor) volt nagysallói lelki-
pásztort hívta meg prédikátorának, beiktatása 1991. november 17-én volt. Ô 36 
évesen került a gyülekezetbe, mint Barkóczi Mihály unokaöccse, aki továbbra is 
szolgált a gyülekezetben. Ekkor a gyülekezet létszáma kb. 40-70 tagig terjedt. A 
tagok száma folyamatosan emelkedett, fôleg a világból megtértek által.

Már ekkor elhatározta a gyülekezet egy új imaház megépítését, amit a vá-
ros önkormányzata jóváhagyott. A gyülekezet megvásárolta a Vasút utca 15. 
szám alatti telket egy üres házzal együtt, melynek lebontása után 1998-ban 
megkezdôdött az építkezés. 2005-ben a gyülekezet régi álma vált valóra, amikor 
birtokba vehette az új, korszerû, minden igényt kielégítô imaházat.

A lelkipásztori szolgálatot Igor onka vette át, beiktatása 2003. augusz-
tus 23-án volt. Ô három évig szolgált a gyülekezetben. Közben 2000-ben a 
szentpéteri gyülekezet is önállósult a negyedi gyülekezettel együtt.
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Utolsó összejövetel a Király Püspök utcai Imaházban

Az új Imaház ünnepi megnyitása 2005. május 31-én
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2006-ban a gyülekezet Kakaš Zoltánt hívta meg lelkipásztornak, aki mind 
a mai napig szolgálja a gyülekezetet.

A Révkomáromi Baptista Gyülekezet vezetôi

Vasárnapi iskola

Id. Uhrin Mátyás, 1965-1979

Vasárnapi iskola 1958-1960 körül

Wallach Mihály gyülekezeti vezetô 1965-ig

Énekkar, vezeti Uhrin Milán Ifjúsági Énekkar 2015-ben
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onka Igor, 2003-2006Barkóczi Sándor, 1991-2003

Ifj. Uhrin Mátyás, 1983-1990Wallach László gyülekezeti vezetô, 
1979-1983

Kakas Zoltán beiktatása 2006-ban, 
Darkó Králik egyházi elnökkel

A bemerítést Kakas Zoltán lelkész végzi
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Komáromi származású,
de máshol szolgáló lelkészek

Hamar Istvánné Móricz Julianna (Szôny, 1940) Szônyben járt reformá-
tus elemi iskolába, majd az általános iskoláit Komáromban fejezte be. A komá-
romi református gyülekezet elôtt konfi rmált 1953-ban Trombitás Dezsô lelki-
pásztornál.

Ezt követôen a Jókai Mór Általános Gimnáziumban tanult tovább, ahol 
érettségi vizsgát tett. A Budapesti Református Teológiai Akadémián foly-
tatta tanulmányait, ahol 1963-ben szerezte meg teológiai diplomáját. Ha-
mar Istvánnal kötött házasságot. Férje szintén teológiát végzett, több egy-
házi könyv és tanulmány szerzôje, 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti 
keresztjével tüntették ki. Hamar István Komáromban és Szônyben csalá-
di házasságkötések alkalmával többször tartott istentiszteletet és adta ösz-
sze az ifjú párt. Legutóbb 2015. február 14-én a Tatai Református Egyház-
megye Presbiteri konferenciáján volt a szônyi református templomban, ahol 
Áhítatott tartott „Mert mi Isten szolgálatában állunk” címmel. Mindket-
ten, mint a szolnoki református egyházközség  lelkipásztorai kerültek nyug-
állományba 2006-ban.

Jobb szélen Móricz Julianna konfi rmandus 
Trombitás Dezsô komáromi lelkipásztorral
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Lányuk, Julianna a Budapest – Rákoshegyi református egyházközség lelké-
sze, egyik fi uk, László a Tatabányai Óvárosi Református Egyházközség lelki-
pásztora, másik fi uk Gergely pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának 
oboa/angolkürt mûvésze.367

Kovács Enikô a komáromi Petôfi  Sándor 
Általános Iskola elvégzése után, a tatai Eötvös 
József Gimnáziumban érettségizett. Buda-
pesten folytatott tanulmányai után Kaposvár-
ra került, ahol egy évet segédlelkészként, egy 
évet pedig beosztott lelkészként szolgált. Te-
ológus évei óta vonzotta a misszió, ezért Ka-
posvárról egy születô gyülekezetbe kérte ma-
gát. A Fejér megyei Kulcs-Rácalmáson öt évig 
szolgált missziói lelkészként. Jelenleg a Vértes-
aljai Református Egyházmegyei beosztott lel-
késze. A szônyi gyülekezetbôl indult a teoló-
giára, Kováts Zoltán szolgálata idején. Lelki-
pásztorsága kezdetén a szônyiek adományának köszönhetôen készült el a pa-
lástja, amit mindmáig visel. A családja Komáromban él.368

Péntekné Vizkelety Márta (Szôny, 1976) már kora gyermekkorától fogva szí-
vesen járt a templomba és örömmel ment Nagy Lajos tiszteletes úr hittanórái-
ra. Szép emlékei közé tartozik a régi gyülekezeti terem a parókia hátsó részé-
ben, ahol a tiszteletes úr tanította nekik egy régi harmóniumon játszva a gyüle-
kezeti énekeket. Feledhetetlen emlékei közé tartoznak a gyermek szeretetvendég-

367 Adatközlô: Hamar Istvánné Móricz Julianna és Hamar István. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt 
368 Adatközlô: Kovács Enikô, gyûjtötte, írta: Turi Zsolt

Nagy Attila Ákos iktatását végzi Hamar László lelkész Hamar István lelkipásztor
Móricz Katalin és Turi Zsolt 
esküvôjén  1996. augusztus 31-én 
Komáromban
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ségek, ahol mindig volt fi nom 
sütemény, tea és zsákbamacska, 
amin mindenki nyert. 

„16 éves koromban a szônyi 
gyülekezet istentiszteleti alkalma-
in és az ifjúsági órákon megszólí-
tott az Isten, és nem sokkal késôbb 
egészen világossá tette számomra, 
hogy az Ô szolgálatára hív.” 1994-ben került a teológiára, majd 5 évvel késôbb el-
kezdte a lelkipásztori szolgálatát. A segédlelkészi évek után Hamar Istvánné és 
Hamar István lelkipásztorok hívására, akik akkor Szolnokon szolgáltak, került a 
Tószeg-Tiszavárkonyi Református Társegyházközségbe. E községek lelkipászto-
ra volt közel 12 évig. 2007 júniusában házasságot kötött Péntek Szabolccsal, aki-
vel a szolnoki gyülekezetben a szolgálata során ismerkedett meg, két gyermekük 
született, Kristóf és Nimród. 2013 szeptemberében a Dunántúli Református 
Egyházkerület vezetôségének hívására került a Hévízi Református Egyházköz-
ségbe. „Nagy örömmel végzem itt a szolgálatomat az eddigi 18 év meghatározó lelki-
pásztori tapasztalatával, miszerint nincs fontosabb a Krisztusi szeretetnél. Nagy hálá-
val és sok szeretettel gondolok a szônyi testvérekre. Isten áldását kérem a Szônyi Gyüle-
kezet életére és szolgálatára.”369

Thoma László (Tata, 1980) a komáromi Klapka György Általános Iskola 
elvégzése után a Jókai Mór Gimnáziumban tanult tovább. Ezt követôen 1999 
és 2004 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója volt. 
Szikora Anitával kötött házasságot, négy gyermekük született: Glória Petra, 
Ádám Vitéz, Erik Márk és Fülöp Donát.

A Miskolc-Avas Déli Református Misszió Gyülekezeténél szolgált (2005-
2007), valamint a Miskolci Lévay József Református Gimnázium vallástaná-

369  Adatközlô: Péntekné Vizkelety Márta. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt

Thoma László beiktatása
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ra, iskolalelkésze volt (2004-2010). 2010 óta a Budapest-Gazdagréti Reformá-
tus Gyülekezet lelkipásztora. 

„Hálás vagyok Istennek az Ô hívásáért, amivel megragadott és azokért az em-
berekért is, akiket felhasznált abban, hogy megértsem az Ô hívását! A Komárom-
Szônyi Református Gyülekezetben tanulhattam meg, mit jelent Isten Igéjéhez igazí-
tani életünket, miben rejlik az evangélium ereje és valósága, mit jelent szívünkbôl Is-
tent dicsôíteni, egész életünkkel az Ô dicsôségére élni. Ha az otthoni gyülekezetemre 
gondolok, még ma is visszhangzik bennem az ének, amit sokszor énekeltünk az ének-
karral is, a gyülekezet közösségében: „Az Úrnak zengjen az ének, kit dicsér tenger s a 
föld. Az égen zúgnak a fények, Neve nagy, s mindent betölt. Kiáltsunk, mi is együtt 
kiáltsunk! Föl az Úrhoz kiáltsunk, a Te áldásod szálljon ránk, Urunk!”370

Zsengellér-Kekk Edina (Komárom, 
1983) az általános iskolát a komáromi Feszty 
Árpád Általános Iskolában végezte. Hatodik 
osztályos korában kezdett el gyülekezeti hit-
oktatásra járni. A komáromi gyülekezet lel-
kipásztora Máté László nagy hatással volt rá. 
Ezt követôen a Jókai Mór Gimnázium emelt 
nyelvi tagozatán tanult tovább. 2002-ben a 
Pápai Református Teológiai Akadémia hall-
gatója lett. 2007-2008-ban Erlangenben 
a  Friedrich-Alexander Universität ösztön-
díjas hallgatója volt. 2010-ben államvizs-
gázott, majd ezt követôen 2013-ban sike-
res lelkészképzô vizsgát tett. 2012-ben kötött házasságot a komáromi református 
templomban dr. Zsengellér Józseffel.

Férje szintén református lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem 
rektor-helyettese, a Hittudományi Kar dékánja. Velencén élnek, egy gyerme-
kük született, Borka Hanna. Lelkészi fel-
szentelésére 2014-ben Kecskeméten került 
sor. 2014 januárjától 2015 szeptemberéig a 
Verebi Missziói Egyházközség lelkipászto-
ra volt. „Bár rövid idôszak volt, de annál több 
fejlôdési, tanulási lehetôséggel és sok áldással, 
melyben a Mindenható ott is részesített!” Je-
lenleg a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinati Székházában dolgozik egy ala-
pítványnál, a Református Közéleti és Kul-
turális Központnál.371

370 Adatközlô: Thoma László. Gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
371 Adatközlô: Zsengellér-Kekk Edina, gyûjtötte, írta: Turi Zsolt
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A révkomáromi református templom

A révkomáromi református templom
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A komáromi református templom

A szônyi református templom
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A révkomáromi evangélikus templom

A komáromi evangélikus imaház
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A révkomáromi evangélikus templom oltára
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A komáromi evangélikus imaház oltára
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A Komáromi Református Egyház klenódiumai
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A Szônyi Református Egyház klenódiumai
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A Komáromi Evangélikus Egyház klenódiumai



A protestáns egyházak története
Komáromban, a Duna két partján

A Komáromi Klapka György Múzeum 
katalógusai XXVI.
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